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RESUMO 

 

Foi proposto para esse trabalho o tratamento de cinco pacientes com gastrite e com fissura 

na língua. Cada paciente foi acompanhado durante o período de dez semanas consecutivas 

com tratamento pela acupuntura em pontos já pré-selecionados. O principal objetivo 

desse trabalho foi tratar o paciente com gastrite verificando a melhora da aparência da 

língua tanto na saburra, fissura e coloração. Foram utilizados pontos da acupuntura 

sistêmica. Houve mudanças na aparência da língua de alguns pacientes, pois houve 

mudança de alimentação, aumento de refeições e diminuição de quantidades, sendo que 

a Acupuntura potencializou a melhora na gastrite e diminuiu significativamente as 

fissuras nas línguas. 

Palavras-Chaves: Acupuntura, Gastrite, Fissura na Língua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

It was proposed for this work the treatment of five patients with gastritis and with cleft in 

the tongue. Each patient was followed during the period of ten consecutive weeks with 

treatment by acupuncture at already pre-selected points. The main objective of this study 

was to treat the patient with gastritis by verifying the improvement of the appearance of 

the tongue in the sausage, fissure and coloration. Points were used for systemic 

acupuncture. There were changes in the appearance of the tongue of some patients, as 

there was a change of diet, increase of meals and decrease of amounts, Acupuncture 

potentiating the improvement in gastritis and significantly decreased the sores in the 

tongues. 

Keywords: Acupuncture, Gastritis, Sores in the Tongue 
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1 Introdução 

Segundo Wen (2008): “A Acupuntura é um ramo da Medicina Chinesa inclui 

tantos conhecimentos teóricos como empíricos. Utiliza a experiência teórica e clínica na 

cura de doenças por meio de agulhamentos, Moxabustão, Ventosas e outras técnicas”. 

Essa ciência tem mais de 4500 anos e teve sua origem na China, foi transmitida 

de geração para geração. Mesmo sendo velha, está em constante desenvolvimento e 

progresso com a ajuda de tecnologias avançadas como: ultra-som, infravermelho e laser 

(WEN, 2008)  

De acordo com Wen (2008): “Os pontos de Acupuntura localizam-se na parte 

superficial do corpo e estão conectados às estruturas mais internas. Utilizando estes 

pontos, podemos ajustar as funções dos órgãos internos, promovendo seu equilíbrio e 

assim tratar as doenças”. 

O Homem é representado por um equilíbrio de Yin e Yang, quando há um 

desequilíbrio entre eles, a pessoa fica adoecida. Para melhorar o paciente a Acupuntura 

emprega diferentes técnicas e procedimentos que estimulam pontos para estabelecer o 

equilíbrio do Yin e Yang, alcançando assim o efeito terapêutico (WEN, 2008) 

 Algumas vantagens de usar Acupuntura são: segurança no tratamento com 

profissional habilitado, uso de agulhas estéreis e descartáveis, pode ser usado em 

pessoas de qualquer idade e sexo, os materiais são baratos e fáceis de serem levados a 

lugares com poucos recursos (WEN, 2008) 

Além disso a Acupuntura pode ser utilizada junto com a Fitoterapia Chinesa, 

Moxabustão, Ventosa terapia e outras técnicas. Podem dar pistas importantes para se 

chegar ao diagnóstico e utilizado em casos cirúrgicos para aumentar a imunidade do 

paciente, antes ou depois da cirurgia (WEN, 2008) 

Conforme Wen (2008): “A Acupuntura promove a homeostase do corpo, 

melhora a circulação do Sangue (Xue) nos tecidos e órgãos e aumenta a imunidade no 

organismo”. Reduzindo assim o uso de medicamentos e drogas, aumentando assim a 

eficácia terapêutica. 
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Segundo Bannerman (1979) a Acupuntura pode ser utilizada para tratar: sinusite, 

rinite, amidalite, bronquite e conjuntivite agudas, faringite, gastrite, duodenite ulcerativa 

e colites agudas e crônicas. 

Conforme Yamamura (2015), gastrite é uma inflamação na mucosa gástrica. 

Para concluir o diagnóstico é necessária a biópsia por endoscopia, pois assim conclui o 

infiltrado leucocitário na mucosa do Estômago (Wei). 

A Gastrite tem curta duração, aparece e desaparece de repente, sem deixar 

sequelas na maioria das vezes. A gastrite crônica é definida pela Histologia quando a 

mucosa gástrica fica atrófica progressivamente (SILVA; MURA, 2011) 

Fatores como o álcool, tabaco, cafeína, alguns condimentos, antibióticos, refluxo 

biliar e outros fatores também podem desencadear a gastrite. O tabaco inibe a produção 

de bicarbonato, uso de AINES inibe a produção de prostaglandinas pela mucosa gástrica 

que é responsável pela proteção da defesa da mucosa. O álcool agride diretamente a 

mucosa. (YAMAMURA, 2015; SILVA; MURA, 2011; KUMAR et al, 2013). 

Conforme Silva e Mura (2001), a gastrite ocorre devido ao desequilíbrio entre os 

fatores que agridem a mucosa gástrica com as que protegem, como a barreira mucosa, 

as prostaglandinas e mucina, substância secretada pelas células foveolares da mucosa. 

Se os fatores de agressão forem maiores, ocorrerá então a lesão da mucosa. Alguns 

desencadeadores de lesão são: ácido clorídrico, pepsina, bile, medicamentos 

ulcerogênicos (como AINES), radioterapia, quimioterapia, álcool e dentre outros. 

Como diagnóstico de gastrite aguda é difícil, pois aparece e some rapidamente, 

as pessoas que não tratam a gastrite aguda evoluem para gastrite crônica. Conforme 

Kumaret al (2013), Dani e Passos(2011), os sinais e sintomas associados à gastrite 

crônica são menos graves, porém mais persistentes que a gastrite aguda. Náuseas e 

desconforto abdominal superior e ás vezes vômito. Segundo Longo e Fauci (2015), a 

gastrite crônica é identificada pela Histologia através da invasão de linfócitos e 

plasmócitos nas porções superficiais e glandulares da mucosa gástrica. 

A gastrite crônica é dividida em gastrite A e B. Gastrite A é menos comum e 

acomete mais o corpo e fundo gástrico, já a gastrite B, acomete mais no antro e é mais 
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encontrado nas pessoas hoje em dia. A principal causa da gastrite crônica do tipo B é a 

bactéria Helicobacterpilory (DANI; PASSOS, 2011)  

Na visão de Parente et al (2010), estima que H.P afeta aproximadamente 50% da 

população mundial, havendo correlação inversa entre taxas de prevalência e situação 

socioeconômica da população. 

A incidência de H. pylori está relacionada à pobreza, falta de saneamento básico, 

higiene durante a infância do indivíduo (KUMAR et al, 2013; PARENTE et al, 2010). 

 Em países desenvolvidos a incidência de H.P em crianças é de 1% a 2%, já em 

países subdesenvolvidos a taxa aumenta de 4% a 5%. Já a prevalência de H.P em 

crianças até cinco anos de idade pode chegar até 50% (PARENTE et al, 2010) 

Conforme Parente et al (2010): “Estudos populacionais conduzidos no Brasil 

indicam que as taxas de prevalência da infecção por H. pylori ainda é muito elevada, 

seja em regiões urbanas ou rurais, em crianças ou adultos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 
 

2 Revisão de literatura 

 

2.1 Substâncias Vitais 

“Na filosofia da Medicina Chinesa, o corpo e a mente não são vistos como um 

mecanismo, mas como um vórtice de Qi em suas várias manifestações, interagindo entre 

si para formar o organismo” (MACIOCIA, 2007) 

Segundo Maciocia (2007), todas as substâncias vitais são manifestações de Qi 

em vários graus de materialidade, variando do material ao imaterial. Elas são: Qi, 

Sangue (Xue), Essência (Jing), Fluídos corporais (JinYe) e a Mente (Shen). 

 

2.1.1 Qi 

Muitos já fizeram propostas para traduzir Qi como: “energia”, “força vital” e 

dentre outros, mas é algo que não possui tradução, assim como Yin e Yang. 

“O Qi é um estado constante de fluxo em estados variáveis de agregação. 

Quando o Qi se condensa, a energia se transforma e se acumula em forma física; quando 

se dispersa, o Qi origina formas mais sutis de matéria”. Portanto o Qi se manifesta 

simultaneamente entre o físico e o espiritual (MACIOCIA, 2007). 

Conforme Maciocia (2007), na Medicina Chinesa, Qi pode ser classificado em 

dois aspectos: atividade funcional do órgão interno ou energia refinada produzida pelos 

órgãos internos. 

A energia refinada é sobre a essência produzida pelo órgão interno, cuja 

principal função é nutrir a mente e o corpo. Já a atividade funcional é referente a 

funções fisiológicas dos Órgãos (Zang), por exemplo Qi de Pulmão (Fei), Qi de 

Estômago (Wei) e dentre outros (MACIOCIA, 2007). 
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Na energia refinada existem vários tipos de Qi, alguns deles são: Qi original 

(Yuan Qi), Qi do alimento (Gu Qi), Qi torácico (Zhong Qi), Qi Verdadeiro (Zhen Qi), 

Qi nutritivo (Ying Qi) e Qi defensivo (Wei Qi) (MACIOCIA, 2007) 

Qi tem funções como transformação, transporte, manter, proteção e aquecer. 

Responsável também por movimentos de subida, descida, saída e entrada (MACIOCIA, 

2007) 

 

2.1.1.1 Qi Original (Yuan Qi) 

O Autor Maciocia (2007), afirma que o Qi original nada mais é que a Essência 

(Jing) em forma de Qi que tem a origem no Rim (Shen) e necessita a nutrição da 

Essência pós-celestial. Qi original surge nos pontos fontes de órgãos e vísceras e tem 

funções como: transformar o Qi torácico (Zhong Qi) em Qi correto (Zhen Qi) que 

origina o Qi defensivo (Wei Qi) e Qi nutritivo (Yin Qi), também em Sangue (Xue).   

 

2.1.1.2 Qi do alimento (GuQi) 

O alimento que é ingerido passa no Estômago (Wei) que decompõe este, depois 

é transformado para Qi do alimento pelo Baço (Pi). Através do Aquecedor médio 

(ShanJiao) o Qi do alimento (Gu Qi) se junta com o Qi do ar (Kong Qi) para formar o 

Qi torácico (Zhong Qi), conforme ilustra o fluxograma 1 

 

Fluxograma 1: Formação de Qi nutritivo e Qi defensivo   Fonte: (EBRAMEC, 2015) 
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O Qi do alimento (Gu Qi) também ajuda na formação de Sangue (Xue), este se 

combina com o Qi do ar transformado pelo Pulmão (Fei) o ar que respiramos em Qi 

torácico (Zhong Qi) que passa no Coração (Xin) e através da ação do Qi original (Yuan 

Qi) transformado em Sangue (Xue), conforme ilustra o fluxograma 2. 

Apontado pelo autor Maciocia (2007), o Baço (Pi) sempre manda Qi de alimento 

(Gu Qi) para o tórax, pois o Qi de Baço (Pi) sempre sobe, se fluir para baixo o paciente 

pode ter fezes amolecidas pois os alimentos não serão transformados de maneira correta. 

Por isso que a alimentação é muito importante, pois é a base de formação de 

Sangue (Xue) que nutre os Órgãos e Vísceras, aumenta a imunidade que protege nosso 

corpo com um forte Qi defensivo (Wei Qi) (MACIOCIA, 2007) 

 

2.1.1.3 Qi torácico (Zhong Qi) 

Há muitas traduções, as mais comuns são: Qi de reunião e o grande Qi. Qi 

torácico (Zhong Qi) é um Qi mais refinado, que pode ser utilizado pelo corpo todo.Qi 

torácico (Zhong Qi) e Qi original (Yuan Qi) se ajudam mutuamente, pois Qi torácico 

(Zhong Qi) flui para baixo para ajudar o Rim (Shen) e o Qi original (Yuan Qi) flui para 

cima para auxiliar na respiração (MACIOCIA, 2007). 

Conforme Maciocia (2007), Qi torácico (Zhong Qi) tem uma íntima relação com 

o Pulmão (Fei) e Coração (Xin), pois nutre esses órgãos e em consequência promove a 

boa respiração e circulação sanguínea consequentemente também ajuda a empurrar o Qi 

em direção aos membros, especialmente as mãos. Qi torácico (Zhong Qi) se concentra 

também na garganta, portanto influencia na fala (comandada pelo coração) e fortalece a 

voz (comandada pelo Pulmão). 

 

2.1.1.4 Qi verdadeiro (Zhen Qi) 

Qi verdadeiro (Zheng Qi) origina-se do Qi torácico (Zhong Qi) através da ação 

catalítica do Qi original (Yuan Qi). É o último estágio da transformação de Qi, este 
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assume duas formas: Ying Qi (Qi nutritivo) e Wei Qi (Qi defensivo). Esse Qi 

verdadeiro circula nos canais e nutre os Órgãos (MACIOCIA, 2007). 

 

2.1.1.5 Qi nutritivo (Ying Qi) 

Qi nutritivo (Ying Qi) nutre órgãos internos e todo organismo, está intimamente 

relacionado ao Sangue (Xue) e Vasos sanguíneos (Xue Mai). 

 

2.1.1.6 Qi defensivo (Wei Qi) 

Como o próprio nome diz: Qi defensivo (Wei Qi) tem ação de proteger o corpo 

de fatores patogênicos externos. Pois circula na superfície da pele. Segundo Maciocia 

(2007), Qi defensivo (Wei Qi) é uma forma mais grosseira de Qi, é yang em relação ao 

Qi nutritivo, pois este flui internamente e nos Órgãos (Zang). 

Outras funções de Qi defensivo são: aquecimento, hidratação e nutrição parcial 

da pele e músculos. Regula também a temperatura corpórea, pois regula a abertura e 

fechamento dos poros (MACIOCIA, 2007) 

Conforme Maciocia (2007), o Qi defensivo (Wei Qi) circula de dia no exterior 

do organismo e a noite circula nos órgãos Yin. Este está sobre o controle do Pulmão 

(Fei), se Qi do Pulmão (Fei) estiver deficiente em consequência o Qi defensivo (Wei Qi) 

também estará deixando assim o indivíduo vulnerável a gripes frequentes. 

 

2.1.2 Essência (Jing) 

A Essência (Jing) de cada indivíduo é formada pela Essência pré-celestial mais a 

Essência pós-celestial. A Essência pré-celestial é herdada dos nossos pais e a Essência 

pós-celestial é como o indivíduo cuidará da sua saúde, através da alimentação adequada, 

com exercícios físicos e descanso (MACIOCIA, 2007) 
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2.1.2.1 Essência pré-celestial (Pré-Natal) 

A Essência pré-celestial de cada indivíduo é formada através da Essência Yang 

do pai mais Essência Yin da mãe durante a concepção do ser humano. Segundo 

Maciocia (2007): “A Essência pré-celestial é o que determina a constituição básica de 

cada pessoa, força e vitalidade. É responsável por fazer cada indivíduo ser único” 

Conforme a figura 1, o fogo da porta da vida, conhecido também como Ming Men, é o 

aspecto Yang da Essência do feto. É responsável por fornecer calor essencial aos 

processos fisiológicos de todo o organismo e órgãos internos. Já a Essência pré-celestial 

é o aspecto Yin da Essência do feto que mais tarde com a puberdade se transforma na 

Essência de Rim (Shen) (MACIOCIA, 2007) 

Na visão de Maciocia (2007), para manter uma boa Essência pré-celestial a 

pessoa deve ter um equilíbrio entre o trabalho e descanso, dieta balanceada e moderação 

no sexo. Qualquer desequilíbrio pode afetar negativamente a Essência pré-celestial, 

portanto para influenciar positivamente a Essência, deve-se praticar Qi Gong e Tai Ji 

Quan (Artes Marciais Chinesas). 

 

Figura 1: Formação da Essência pré-celestial(MACIOCIA,2007. Pág. 37) 
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2.1.2.2 Essência pós-celestial (Pós-natal) 

O autor Maciocia (2007) afirma que a Essência pós-celestial está intimamente 

ligada ao Baço (Pi) e Estômago (Wei), pois a Essência pós-natal é retirada dos 

alimentos. Baço (Pi) e Estômago (Wei) na medicina tradicional chinesa são 

responsáveis pela digestão, transformação e transporte dos alimentos, portanto ajudam 

na produção de Qi. 

 

2.1.2.3 Essência de Rim (Shen). 

A Essência de Rim (Shen) é a junção da Essência pré-celestial com a pós-

celestial, fica depositada no Rim (Shen) e circula no corpo, principalmente nos oitos 

vasos extraordinários (MACIOCIA, 2007) 

Por sua vez Maciocia (2007) diz que as funções da Essência de Rim (Shen) 

determinam o crescimento, desenvolvimento, reprodução e envelhecimento. Têm 

também funções como base de Qi de Rim (Shen), produção de medula (Sui), base da 

constituição e base dos “três tesouros” (Essência, Qi e Mente). 

 

2.1.3 Sangue (Xue) 

O conceito de Sangue (Xue) na Medicina Chinesa é diferente do conceito 

ocidental, Sangue (Xue) seria uma forma de Qi, porém denso e material. Sangue (Xue) 

e Qi são inseparáveis, pois Qi leva o Sangue (Xue) ao local que deverá ser nutrido 

(MACIOCIA, 2007) 

A principal função do Sangue (Xue) é nutrir o organismo, assegurar que os 

tecidos corpóreos não sequem, umedecendo-os também (MACIOCIA, 2007) 

Segundo Maciocia (2007), o Coração (Xin) governa os Vasos Sanguíneos (Xue 

Mai) e o Sangue (Xue), o Baço (Pi) produz o Sangue (Xue) através da alimentação junto 

com Rim (Shen). Fígado (Gan) armazena o Sangue (Xue) e o Pulmão (Fei) infunde o Qi 

nos Vasos sanguíneos (Xue Mai), ajudando assim a ação impulsora do Coração (Xin) e 
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também auxilia o Baço (Pi) a enviar o Qi de alimento (Gu Qi) para o tórax, onde fica o 

Coração (Xin). 

 

2.1.3.1 Formação de Sangue(Xue). 

Quando a pessoa se alimenta, o Qi de Estômago (Wei) decompõe e Qi de Baço 

(Pi) transforma em Qi de alimento (Gu Qi). Com o Qi do ar impulsionado pelo Pulmão 

(Fei) para o aquecedor médio, formando assim o Qi torácico (Zhong Qi), onde fica o 

Coração (Xin), conforme o fluxograma dois (MACIOCIA, 2007) 

De acordo com o fluxograma dois, para formar o Sangue (Xue), a Medula (Sui) 

catalisa essa transformação. Assim como a essência pós-celestial participa da formação 

do Sangue (Xue), a pré-celestial também tem sua função através da essência de Rim 

(Shen), em forma de Qi original (Yuan Qi) que produz a Medula (Sui) (MACIOCIA, 

2007) 

 

Fluxograma 2: Formação de Sangue (Xue) Fonte: EBRAMEC, 2015 

 

2.1.3.2Relação de Qi e Sangue (Xue) 

Qi é Yang em comparação com o Sangue (Xue), que é mais Yin, que é a forma 

condensada de Qi. Sangue (Xue) é gerado do Qi através da alimentação com a ajuda do 

Rim (Shen). O Qi do Pulmão (Fei) impulsiona o Sangue (Xue), fazendo com que este 

flua nos Vasos sanguíneos (Xue Mai), sem o Qi o Sangue (Xue) seria apenas um líquido 

inerte (MACIOCIA, 2007) 
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Segundo Maciocia (2007), o Qi de Baço (Pi) mantém o Sangue (Xue) dentro dos 

Vasos sanguíneos (Xue Mai), evitando assim hemorragias, não só o Sangue (Xue) é 

dependente do Qi, esta precisa do Sangue (Xue) para ser nutrido. 

 

2.1.4 Líquidos corporais (Jin Ye) 

Líquidos corporais (Jin Ye) têm a principal função de umedecer o Pulmão (Fei), 

pele e músculos. O restante que não é aproveitado é excretado através da Bexiga 

(PangGuang) pela urina ou pelas lágrimas e suor (MACIOCIA, 2007) 

Segundo a imagem dois, os Líquidos Corporais (Jin Ye) vêm da alimentação e 

líquidos, que são decompostos pelo Estômago (Wei) e separados pelo Baço (Pi). Uma 

parte líquida pura sobe para o Pulmão (Fei) que é mandada para peles e músculos para 

mantê-los hidratados. Outra parte liquida impura desce para o Rim (Shen), uma parte é 

reaproveitada de novo e através do triplo aquecedor (SanJiao) em forma de vapor, 

mantêm o Pulmão (Fei) umedecido e outra parte líquida impura é excretada pela Bexiga 

(PangGuang) (MACIOCIA, 2007) 

A parte líquida impura que vem da alimentação e líquidos, já separados pelo 

Estômago (Wei) e Baço (Pi) vão para o Intestino Delgado (Xiao Chang), que separa o 

líquido puro do impuro. A parte impura vai para Intestino Grosso (Da Chang), onde 

uma parte do líquido é reabsorvida pelo corpo e o restante é excretado com as fezes 

(MACIOCIA, 2007) 

No ponto de vista de Maciocia (2007), a parte pura do líquido separado do 

Intestino Delgado (Xiao Chang) vai para a Bexiga (PangGuang), que faz a separação do 

líquido puro do impuro. Através do Triplo Aquecedor (San Jiao), A parte pura umidifica 

a pele e músculos, já a parte impura é excretada com a urina. 
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Figura 2: Via das águas (MACIOCIA, 2007.  Pág. 54) 

 

2.1.4.1 Fluidos (Jin) 

Conforme Maciocia (2007): “Os fluidos (Jin) são puros, claros e aquosos e 

circulam com o Qi defensivo (WeiQi) no exterior”, movem rapidamente e estão sob 

controle do Pulmão (Fei) que dispersa para pele e músculos para que sejam umedecidos 

e nutridos. 

 

2.1.4.2 Líquidos (Ye) 

Segundo Maciocia (2007): “Os fluidos (Ye) são mais turvos, pesados e densos. 

Circulam com o Qi nutritivo (Ying Qi) no interior”, movem mais devagar e diferente 
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dos fluidos (Jin), estão sob influência do Rim (Shen) e Baço (Pi). “Sua função é de 

umedecer as articulações, a espinha, o Cérebro (Nao) e a Medula Óssea (Sui). Também 

lubrificam os orifícios dos órgãos dos sentidos” 

 

2.1.4.3 Relação Qi e Sangue (Xue) com os Líquidos Corporais (Jin Ye) 

Assim como o Sangue (Xue), Qi transforma, transporta e mantém os líquidos 

corporais (Jin Ye) nos seus devidos locais. Líquidos corporais (Jin Ye) também nutrem 

o Qi. Sangue (Xue) nutre os Líquidos Corporais (Jin Ye) e este dilui o Sangue (Xue), 

evitando que coagule ou estagne (MACIOCIA, 2007) 

 

2.1.5 Mente (Shen) 

Na visão de Maciocia (2007) a Mente (Shen) é o tipo mais sutil e imaterial de Qi. 

E de acordo com a Medicina Chinesa, na teoria dos cinco movimentos existem cinco 

aspectos mentais e espirituais que compõe a Mente (Shen): a Alma Etérea (Hun) 

corresponde ao Fígado (Gan), Alma Corpórea (Po) é relacionada ao Pulmão (Fei), 

Intelecto (Yi) ao Baço (Pi), a Força de Vontade pertence ao Rim (Shen) e Mente (Shen) 

se relaciona com o Coração (Xin). 

Segundo Maciocia (2007), a Mente (Shen), Qi e Essência (Jing) formam os três 

tesouros. Se for relacionado Coração (Xin), Estômago(Wei)/Baço (Pi) e Rim (Shen) 

respectivamente, pode-se dizer que a Essência (Jing) e Qi forte florescendo deixa a 

Mente (Shen) feliz, equilibrada e em alerta. Porém as emoções podem afetar a Mente 

(Shen), causando desequilíbrio e logo em seguida doença.  

A Mente (Shen) reside no Coração (Xin) e é responsável por muitas atividades 

mentais diferentes. Uma delas são os sentidos. Cada órgão se relaciona com um sentido: 

odor(Pulmão/Fei), sabor(Baço/Pi e Coração/Xin), audição (Rim/Shen) e 

visão(Fígado/Gan), portanto é o Coração (Xin) que recebe as percepções sensoriais. 
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2.2 Sistema digestório. 

O Sistema digestório é um conjunto de órgãos responsáveis pela degradação dos 

alimentos, absorção de nutrientes e excreção de fezes (SANTOS, 2014) 

Segundo Santos (2014): “O Sistema digestório é dividido em um canal alimentar 

e órgãos anexos. No canal alimentar participam os órgãos da cabeça, pescoço, tórax, 

abdome e pelve. Já́ os Órgãos anexos que participam da digestão são glândulas 

salivares, Fígado(Gan), Vesícula Biliar(Dan) e pâncreas.” 

O Alimento passa pela boca, onde os dentes diminuem em pedaços menores e a 

língua ajuda no processo de mastigação, mistura e deglutição dos alimentos junto com 

as glândulas salivares que umedecem e transformam o alimento em uma “pasta”. Nessa 

saliva fica presente a amilase salivar(ptialina) que é responsável pela degradação de 

carboidratos (SANTOS, 2014 e MARTINI et al, 2014) 

 

Figura 3: Sistema digestório(SANTOS, 2014. Pág. 92) 
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O bolo alimentar é deglutido pela faringe, onde a epiglote é fechada para que 

não passe alimento para a traquéia. Depois da faringe chega ao esôfago que através do 

movimento peristáltico chega ao estômago. 

O estômago fica abaixo da última costela no lado esquerdo do abdome, 

apresentam duas válvulas, uma é chamada de cárdia, ligada ao esôfago e outro nomeado 

de piloro, que se conecta ao duodeno, como mostra a figura quatro. A principal função 

do estômago é digestão de proteínas, pela ação do suco gástrico que possui a enzima 

pepsina (SANTOS, 2014; YAMAMURA;YAMAMURA, 2015) 

 

Figura 4: Anatomia do estômago (ZIERI, 2014. Pág. 141) 

Esse quimo, mistura de suco gástrico com o bolo alimentar, vai para o intestino 

delgado que é composto pelo duodeno, jejuno e íleo. A primeira porção do intestino 

delgado é o duodeno, nele é depositado o suco pancreático que degrada os alimentos 

pelas enzimas digestivas. Jejuno e Íleo trabalham juntos, absorvem alimentos através 

das microvilosidades (SANTOS, 2014; YAMAMURA, 2015) 

Depois do intestino delgado, vem o intestino grosso que é composto por: ceco, 

cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmóide, reto e ânus. Ceco é a 
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primeira porção do intestino grosso que recebe alimentos do intestino delgado, cólon 

tem função de dissolver resto de alimentos não assimiláveis, reforçando os movimentos 

intestinais e protege o organismo contra bactérias (SANTOS, 2014) 

As principais funções do intestino grosso são: reabsorção d’ água, absorção de 

vitaminas importantes, compactação do conteúdo intestinal não digerível e transformar 

em fezes e armazenar as fezes antes da defecação (MARTINI et al, 2014) 

Resto de alimentos não absorvidos pelo corpo é eliminado nas fezes através do 

ânus, pelos movimentos do intestino grosso. O Fígado ajuda na produção de bile e 

armazenamento pela vesícula biliar, que é secretado através do ducto colédoco para o 

duodeno, importante na função de quebra de moléculas de gorduras (SANTOS, 2014) 

O Sistema digestório é composto por várias camadas: mucosa, submucosa, 

muscular, serosa e o mesentério que tem funções importantes como: estabilizar os 

órgãos anexos e impedir que os intestinos se embaralhem durante os movimentos 

digestórios ou mudança súbita do corpo e fornece uma rota de acesso para corrente 

sanguínea, vasos linfáticos e nervos (MARTINI et al, 2014) 

Segundo Martini et al (2014), a mucosa é a camada mais interna, revestido por 

um epitélio e tecido conectivo areolar, também umidificado pelas secreções glandulares. 

A submucosa é um tecido conectivo frouxo irregular que reveste a mucosa, possui 

grandes vasos sanguíneos e vasos linfáticos, em algumas regiões possuem glândulas 

exócrinas que secretam enzimas e tampões para o sistema digestório. 
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Figura 5: Camadas da parede do estômago (MARTINI et al, 2014. Pág. 536) 

Segundo Martini et al (2014), as glândulas gastrinas no fundo e no corpo, como 

mostra a figura 5, secretam a maior parte de ácido e enzimas envolvidas na digestão 

gástrica, nessa região onde as glândulas gastrinas estão, são dominadas pelas células 

parietais e células principais. 

As células parietais são importantes porque secretam o fator intrínseco para 

absorver a vitamina B12 e secretam o ácido clorídrico. Já as células principais das 

glândulas gastrinas são responsáveis pela secreção de pepsinogênio. O ácido clorídrico 

no lúmen gástrico converte pepsinogênio em pepsina, que é uma enzima proteolítica 

(MARTINI et al, 2014)  

Outra camada é o muscular, que é responsável pela motilidade do bolo alimentar, 

são formadas por duas camadas de células musculares lisas. Já a camada serosa é uma 

camada de peritônio visceral, está presente apenas nos intestinos e estômago (MARTINI 

et al, 2014)  

Conforme Martini et al (2014), a camada da mucosa possui várias características 

estruturais que aumentam sua capacidade de absorver nutrientes. 
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2.3 Visão da Medicina Ocidental sobre a gastrite 

A gastrite pode ser classificada em aguda, crônica e em casos especiais. Hoje em 

dia as causas mais comuns da gastrite são o uso de AINES ou pela infecção da bactéria 

Helicobacter pylori, que coloniza as células da mucosa gástrica, que possuem a função 

de produzir bicarbonato para neutralizar o ácido gástrico. Sem essa proteção a pessoa 

fica com inflamação na mucosa do estômago (YAMAMURA;YAMAMURA, 2015). 

 

2.3.1 Gastrite aguda. 

A Gastrite aguda é um processo inflamatório da mucosa que pode ser 

assintomático ou provocar dor epigástrica, náuseas e vômitos. Casos mais graves são 

erosão da mucosa, ulceração, hemorragia, hematêmese e melena (KUMAR et al, 2013) 

Segundo Kumar e et al (2013), gastrite aguda é mais difícil de ser reconhecida 

pois no exame histológico a lâmina apenas mostra edema moderado e congestão 

vascular discreta. O epitélio da superfície está íntegro, porém pode haver neutrófilos 

dispersos. 

Segundo Dani e Passos (2011), a gastrite aguda é classificada em três grupos: 

gastrite por H.P, gastrite supurativa (gastrite flegmonosa) e gastrite erosiva aguda 

(gastrite hemorrágica aguda) ou lesão aguda da mucosa gastroduodenal (LAMGD). 

Causas secundárias como o uso de álcool, AINES (como o ácido acetilsalicílico), 

corticosteroides em situações clínicas como choque, trauma, cirurgias extensas, 

queimaduras, septicemia, insuficiência respiratória, hepática ou renal e entre outras.  

Acomete todo estômago, principalmente no antro e duodeno. As alterações se 

localizam em áreas adjacentes às lesões, na zona abaixo do epitélio com edema difuso, 

congestão capilar e erosões podem estar ou não presentes já que são rapidamente 

reparadas (DANI; PASSOS, 2011) 

Não é comum achar neutrófilos acima da membrana basal (especialmente se 

tiver em contato direto com as células epiteliais), caso isso ocorra é indicativo de 

inflamação ativa. Danos mais graves na mucosa ou perda do epitélio superficial podem 

levar infiltrados neutrofílicos e exsudatos purulentos. Caso ocorra hemorragia com 
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pontos escuros na mucosa hiperêmica, é denominada de gastrite aguda hemorrágica 

(KUMAR et al, 2013) 

Caso a pessoa não se cuide, pode evoluir para úlcera péptica aguda, 

normalmente a causa são o uso de AINES ou estresse fisiológico grave, como lesões 

intracranianas (KUMAR et al, 2013) 

 

2.3.1.1Gastrite aguda por H. Pylori 

O microorganismo entra pela boca e se aloja na mucosa gástrica e se multiplica 

em contato íntimo com o epitélio do estômago. Com isso o epitélio sofre a depleção da 

mucina, que é um fator protetor da mucosa gástrica. As bactérias liberam agentes 

quimiotáticos que induzem os polimorfonucleares a migrarem para essa região afetada 

(DANI; PASSOS, 2011) 

Segundo Dani e Passos (2011), a fase aguda é de pouca duração e a resposta 

imune é incapaz de eliminar a infecção, com isso ocorre o crescimento gradual de 

células inflamatórias crônicas e com isso a gastrite neutrofílica aguda evolui para 

gastrite ativa crônica (DANI; PASSOS, 2011 e LONGO; FAUCI, 2015) 

A infecção de H. pylori passa despercebido por muitos pacientes, sintomas como: 

dor epigástrica, vômito, halitose, flatulência, cefaléia, náuseas e dentre outros sintomas, 

entre três a sete dias de incubação da bactéria no corpo do paciente (DANI; PASSOS, 

2011 e LONGO; FAUCI, 2015)  

Os sintomas tendem a ficar uma a duas semanas e as anormalidades 

macroscópicas são variáveis, normalmente acometem mais na região do antro do 

paciente, as vezes pode chegar a invadir o corpo gástrico. Como na maioria das vezes a 

gastrite aguda é assintomática e pode ser confundida com outras doenças, as pessoas 

não tratam e pode evoluir para gastrite crônica (DANI; PASSOS, 2011) 

Conforme Longo e Fauci (2015), condições precárias de saúde, baixo nível de 

instrução, água ou alimentos contaminados e exposição de conteúdo gástrico com 

pessoa infectada são fatores de risco por contaminação por H. pylori. 
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2.3.1.2 Gastrite flegmonosa aguda (gastrite supurativa) 

É um tipo de gastrite mais rara, porém acontece. Uma infecção bacteriana da 

mucosa e submucosa do estômago com infiltração de células plasmática, linfócitos e 

polimorfonucleares (DANI; PASSOS, 2011) 

Conforme Dani e Passos (2011), a inflamação não ultrapassa a cárdia e piloro, 

portanto a mucosa gástrica é pouco acometida. O Quadro de gastrite flegmonosa aguda 

começa quando há septicemia ou doenças sistêmicas como a meningite. Quando a 

gastrite é causada por agente patogênico que causa gases, é chamada de gastrite 

enfisematosa. 

A evolução clínica é rápida, com dor epigástrica, vômitos purulentos e às vezes 

irritação peritoneal. A identificação de gases no abdome pela radiografia simples na 

submucosa gástrica indica bactérias formadoras de gases (DANI; PASSOS, 2011) 

Segundo Dani e Passos (2011), o tratamento é por antibióticos de amplo espectro 

associado a drenagem cirúrgica ou endoscopia da parede gástrica. Segundo Longo e 

Fauci (2015), a gastrite flegmonosa acomete mais pacientes idosos, pacientes 

imunodeprimidos e alcoólatras. 

 

2.3.1.3 Gastrite aguda hemorrágica 

Também conhecida por gastrite erosiva aguda ou lesão aguda da mucosa 

gastroduodenal (LAMGD). A sua patogenia não é bem conhecida, mas o que é aceito 

atualmente é o desequilíbrio entre fatores que protegem a mucosa e fatores que causam 

a gastrite (DANI; PASSOS, 2011) 

As lesões agudas da mucosa do trato gastroduodenal ou úlceras de estresses 

acontecem nas primeiras horas após grades traumas ou doenças sistêmicas que 

acometem em regiões próximas ao estômago. São caracterizadas por múltiplas lesões 

hemorrágicas, puntiformes, edema e alteração da superfície epitelial (DANI; PASSOS, 

2011) 
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Endoscopias realizadas em até 72 horas após traumas cranioencefálico ou 

queimaduras extensas mostram anormalidades agudas na mucosa gástrica, mostram 

sangramentos recente ou em atividade (DANI; PASSOS, 2011) 

Conforme Dani e Passos (2011), o tratamento para gastrite aguda hemorrágica é 

com inibidor de bomba de prótons, antagonistas de receptores de H2 e antiácidos, pois 

reduzem a frequência de sangramento  

 

2.3.2 Gastrite crônica. 

Chega-se a gastrite crônica através da gastrite aguda, onde as alterações 

inflamatórias estão apenas superficialmente, a fase seguinte é a gastrite atrófica, onde as 

células inflamatórias vão mais além da mucosa gástrica, com destruição de glândulas e 

distorção progressiva das células. O estágio final seria a atrofia gástrica onde as 

estruturas glandulares são perdidas e há escassez de infiltrados inflamatórios (LONGO; 

FAUCI, 2015) 

Na gastrite crônica as glândulas gástricas podem sofrer alterações morfológicas, 

a metaplasia intestinal é a transformação de glândulas gástricas em fenótipo parecido 

com intestino delgado com glândulas de mucosas intestinais contendo células 

calciformes, é também uma predisposição para câncer gástrico (LONGO; FAUCI, 2015) 

Segundo Longo e Fauci (2015) a gastrite crônica pode ser dividida em duas, 

devido aos locais que é predominante acometido. Classificado de gastrite A, aquele que 

acomete o corpo do estômago (autoimune), gastrite B onde predomina no antro 

(relacionado com H. pylori) e Gastrite AB quando acomete o antro e o corpo. 

Segue a tabela 1 com tipos de gastrites:  
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Tabela 1: Classificação das gastrites por topografia, morfologia e etiologia (Sistema Sidney atualizado) 

(DANI e PASSOS, 2011. Pág.: 174) 

 

2.3.2.1 Gastrite autoimune (Gastrite A) 

A gastrite crônica autoimune, também conhecida também como gastrite A, 

acomete mais o corpo e fundo gástrico, raramente no antro. Indivíduos poderão ter 

secreção ácida reduzida, em compensação destruição da mucocaoxíntica (DANI; 

PASSOS, 2011 e LONGO; FAUCI, 2015)  

Segundo Dani e Passos (2011), gastrite autoimune é caracterizada pela atrofia 

das glândulas gástricas no corpo e no fundo gástrico. Ocorrendo uma substituição das 

células superficiais normais por mucosas intestinais (metaplasia intestinal), a parte 

antral permanece inalterada e apresenta células endócrinas hiperplásicas.  

Quando há atrofia parcial, acontece a hipocloridria e se for atrofia total tem a 

acloridria. Redução de massas das células parietais, também há uma diminuição na 

secreção dos fatores intrínsecos, podendo ocasionar a redução de absorção da vitamina 
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B12 e aparecimento da anemia perniciosa (anemia megaloblástica). E a preservação da 

mucosa antral resulta na estimulação constante das células G, resultando em 

hipergastrinemiamegaloblástica (anemia perniciosa) (KUMAR et al, 2013 e DANI; 

PASSOS, 2011)  

A gastrite autoimune é assintomática, advindo sintomas hematológicos e 

neurológicos na ocorrência de anemia perniciosa. Devido a acloridria, ocorre o aumento 

do pH gástrico, assim fica mais suscetível a infecções entéricas de parasitas, bactérias e 

vírus (DANI e PASSOS, 2011 e LONGO; FAUCI, 2015) 

O Diagnóstico para gastrite crônica autoimune é basicamente histopatológico. 

Anticorpos para células parietais e antifatorintrínseco, embora presentes em até́ 90% dos 

portadores de anemia perniciosa, com frequência estão ausentes em portadores de 

gastrite atrófica apenas, sem alterações hematológicas (DANI e PASSOS, 2011) 

E o tratamento para gastrite autoimune crônica, como é assintomática não 

precisa de tratamento, agora na presença de anemia perniciosa exige a reposição de 

vitamina B12, por via parenteral (DANI e PASSOS, 2011) 

 

2.3.2.2 Gastrite crônica (Gastrite B) 

A gastrite crônica, também conhecida como gastrite B, pois tem o predomínio 

no antro. Acomete mais pessoas acima de 70 anos e a causa mais comum é pela 

infecção de H. pylori, uma bactéria de formato em bacilo. Essa bactéria possui uma 

resposta imune local e sistêmica, porém é difícil ter a sua eliminação espontânea do 

corpo (KUMAR et al, 2013; Dani; Passos, 2011) 

 

Figura 6: H. pylori (TORTORA et al, 2012, Pág. 313) 
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No início há muita H. pylori junto com infiltrados inflamatórios, como 

leucócitos polimorfonucleares que invadem o epitélio no antro. O número de H. pylori 

diminui drasticamente conforme a progressão para atrofia gástrica (LONGO; FAUCI, 

2015) 

A úlcera causada pela H. pylori aparece 70% em úlcera gastrointestinal e 90% 

no duodeno. Essa bactéria de forma espiral e flagelos unipolares (conforme mostra a 

figura seis), movimenta em meios de alta viscosidade, se fixa no epitélio superficial da 

mucosa, permanecendo assim protegida (SILVA; MURA, 2011) 

Como essa bactéria, gram-negativa, microaerófila, fica na mucosa epitelial, 

altera o muco, pois possui uma ação mucolítica e propicia retroinfusão dos íons de 

hidrogênio (SILVA; MURA, 2011) 

Conforme Silva e Mura (2011), H. pylori é sensível a alterações de pH, portanto 

migraria para outra região da mucosa epitelial não alterada, enquanto a área sensível 

pode se regenerar ou ulcerar quando for atingindo por fatores que agridem a mucosa.  

H.pylori é uma bactéria resistente ao ácido clorídrico, muitas outras bactérias são 

inativas nesse baixo pH. Conforme Tortora et al (2012), essa bactéria produz grandes 

quantidades de enzimas ureases que convertem uréia em amônio que neutraliza o ácido 

clorídrico na região, portanto o pH no local é aumentado, propiciando assim o 

crescimento desta, como mostra a imagem sete. 
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Figura 7: Gastrite causada por H. pylori (TORTORA et al, 2012, Pág. 719) 

Histologicamente é uma mistura de alterações atróficas e gastrite crônica 

superficial, com o passar dos anos pode evoluir para metaplasia intestinal. Estima que 

gastrite crônica no corpo com atrofia acentuada pode elevar o risco de se ter carcinoma 

gástrica do tipo intestinal (DANI; PASSOS, 2011) 

Metaplasia intestinal e atrofia glandular são responsáveis pelo câncer gástrico do 

tipo intestinal e não oferecem dificuldade em identificação histológica. Metaplasia 

intestinal no estômago é a reposição progressiva das células epiteliais da mucosa 

gástrica pelas células do epitélio do tipo intestinal, sendo assim um epitélio neoformado 

com funções e morfologia diferentes (DANI; PASSOS, 2011) 

Pacientes com gastrite crônica que atinge o antro ou o corpo podem evoluir para 

atrofia glandular do estômago, fazendo com que o câncer de estômago ocorra (DANI; 

PASSOS, 2011) 

Segundo os autores Dani, Passos (2011), Longo, Fauci (2015) a freqüência mais 

alta para metaplasia intestinal do que câncer gástrico, portanto atrofia glandular é tão 

importante quanto metaplasia intestinal. Gastrite atrófica e metaplasia intestinal 

constituem sequelas frequentes de gastrite crônica secundárias a infecção por H. pylori. 
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A gastrite atrófica multifocal (ou atrofia gástrica) pode evoluir para 

adenocarcinoma, induzida pela H. pylori na gastrite crônica. A soropositividade de H. 

pylori aumenta a taxa de 3 a 4 vezes o risco de câncer gástrico, este câncer ainda é 

desconhecido porque acontece, um dos motivos que os estudos apontam é a inflamação 

crônica induzida pelo organismo (LONGO; FAUCI, 2015 e DANI; PASSOS, 2011) 

H. pylori é um Bacilo em forma de espiral ou curvado, sempre presentes em 

amostras de biópsia gástrica de pacientes com úlcera duodenais, úlcera gástrica ou 

gastrite crônica e afeta principalmente o antro. Aumento da secreção gástrica ocorre na 

gastrite por H. Pylori. Resulta em úlcera péptica do estômago ou duodeno, também há 

risco de câncer gástrico (KUMAR et al, 2013; DANI e PASSOS, 2011)  

 

 

Figura 8: Evolução da gastrite (LONGO, FAUCI, 2015, Pág. 104) 

A gastrina sérica acha-se comumente elevada, embora possa estar normal ou 

reduzida em um pequeno número de casos, quando a atrofia atinge também o antro 

gástrico (DANI e PASSOS, 2011) 
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As determinações séricas de pepsinogênio, especialmente a relação entre 

pepsinogênio I e II, constituem testes não invasivos promissores para a detecção de 

gastrite atrófica do corpo e antro (DANI e PASSOS, 2011) 

Segundo Kumar e et al (2013), Dani e Passos (2011) podem ocorrer recidivas 

após erradicação incompleta ou re infecção, o tratamento é usado um antibiótico contra 

H. pylori e inibidor de bomba de prótons. 

Na visão de Tortora et al (2012), testes por detecção de anticorpos são menos 

específicos, o mais recomendado são biópsia do tecido e cultura do organismo. Porém 

tem um teste não invasivo como o teste de depuração de uréia, onde o paciente ingere 

uréia marcada radioativamente, depois de 30 minutos, se o paciente for positivo para 

H.pylori, o gás carbônico marcado radiativamente é detectado no hálito. 

 

2.4 Visão da Medicina Chinesa referente a gastrite  

Na Medicina Chinesa o paciente normalmente vem com sua queixa principal. O 

Acupunturista faz interrogatório ao paciente, a inspeção geral do corpo (incluindo 

também a língua) e pulsologia, se necessário palpação de pontos. Para se chegar à 

conclusão de uma ou mais síndromes que acomete o paciente, é juntado todo 

diagnóstico feito anteriormente e depois decidido o tratamento. 

Na gastrite a língua do paciente fica com fissuras, normalmente essas marcas 

profundas acontecem devido à deficiência de Yin (líquidos corporais, que não 

umedecem a língua) e/ou deficiência de sangue. 

 

2.4.1 Tipos de gastrite na Medicina Chinesa 

“Segundo os conceitos e teorias da Medicina Chinesa, a gastrite é descrita dentre 

as categorias de patologias conhecidas por epigastralgia ou plenitude abdominal 

superior” (EBRAMEC, 2017) 
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10 Síndromes diferentes foram apresentadas no Journal of Chinese Medicine da 

Inglaterra, por Giovanni Maciocia no ano de 1984 (EBRAMEC,2017) 

Conforme Maciocia (2007), é normal padrões de Estômago (Wei) envolvam 

sistemas digestivos. Há padrões de deficiência, excesso e combinados. 

 

2.4.1.1 Padrões de deficiência 

Padrões de deficiência de Estômago (Wei) são: deficiência de Qi de Estômago 

(Wei), Estômago (Wei) deficiente e Frio, deficiência de Yin de Estômago (Wei), 

Deficiência de Yang do Estômago (Wei) e Deficiência de Yin e Yang do Estômago 

(Wei). 

 

2.4.1.1.1 Deficiência de Qi de Estômago (Wei) 

As principais causas são hábitos irregulares de alimentação, dieta pobre em 

proteínas e nutrientes essenciais para manutenção do corpo. Se a pessoa tiver uma 

deficiência de Qi de Baço (Pi) e não tratar, pode causar a deficiência de Qi de Estômago 

(Wei). Caso ainda não trate essa deficiência, pode levar a 3 caminhos: formação de 

fleuma, deficiência de Yin de Estômago (Wei) ou estagnação de Qi de Estômago (Wei) 

que se não tratado evoluirá para estase de Sangue (Xue) no Estômago (Wei) 

(MACIOCIA, 2007) 

Sintomas observados na deficiência de Qi de Estômago (Wei) são: sensação 

desconfortável no epigástrio, falta de apetite, ausência de paladar, fezes amolecidas, 

cansaço principalmente pela manhã e membros fracos (MACIOCIA, 2007) 

A língua estará pálida e o pulso vazio, especialmente na posição média, na mão 

direita (MACIOCIA, 2007) 

 

2.4.1.1.2 Estômago (Wei) deficiente e Frio 



47 
 

 
 

As principais causas são dieta pobre em proteínas e nutrientes essenciais para 

manutenção do corpo. Há também consumo excessivo de alimentos frios como salada, 

sorvetes, frutas e líquidos gelados. Se não tratado esse Frio no Estômago (Wei), pode 

evoluir para fleuma ou estagnação de Qi de Estômago (Wei) que mais tarde pode virar 

estase de Sangue (Xue) (MACIOCIA, 2007) 

Sintomas observados no Estômago (Wei) deficiente e Frio são: dor surda ou 

desconforto no epigástrio, que melhora após comer e com pressão ou massagem, falta 

de apetite, preferência por bebidas e alimentos mornos, vômito de fluidos claros, 

ausência de sede, pele pálida, cansaço, membros frios e fracos (MACIOCIA, 2007) 

A língua se encontra pálida e úmida e o pulso profundo, fraco e lento, 

especialmente na posição média da mão direita (MACIOCIA, 2007) 

 

2.4.1.1.3 Deficiência de Yin de Estômago (Wei) 

As principais causas de deficiência de Yin de Estômago (Wei) são: dieta 

irregular, pular refeições e fazer lanches noturnos e uso de antibióticos. Se a deficiência 

de Yin de Estômago (Wei) não for tratada pode comprometer Yin do Rim (Shen) em 

questão de anos (MACIOCIA, 2007) 

Sintomas observados: dor crônica acompanhada na dificuldade para deglutir e 

digerir alimentos (piora com alimentação), falta de apetite e sede em pequenos goles, 

sem vontade de comer, constipação (fezes ressecadas), dor epigástrica surda ou 

ligeiramente em queimação, boca e garganta seca especialmente á tarde, ligeira 

sensação de plenitude após comer, vermelhidão malar no rosto, suor noturno, calor dos 

cinco palmos, menstruação escassa (para mulheres), irritabilidade, eructação, vômito 

seco (MACIOCIA, 2006 e EBRAMEC, 2017) 

A língua apresenta uma fissura central, sem revestimento no centro ou com 

saburra sem raiz, corpo da língua normal, coloração vermelha e seca. Já o pulso 

apresenta-se no aspecto fino e rápido na posição média direita (MACIOCIA, 2006 e 

EBRAMEC, 2017) 
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2.4.1.1.4 Deficiência de Yang do Estômago (Wei). 

Sintomas encontrados na deficiência de Yang do Estômago (Wei) são: sensação 

desconfortável e dor surda no epigástrio que melhora com a pressão e calor ou após 

comer, falta de apetite, preferência por alimentos e bebidas quentes, vômito de fluido 

claro, ausência de sede, membros frios e fracos, cansaço e rosto pálido (MACIOCIA, 

2006 e EBRAMEC, 2017)  

A língua encontra-se pálida e úmida, já o pulso estará profundo, fraco e lento 

especialmente na posição média direita (MACIOCIA, 2006 e EBRAMEC, 2017) 

 

2.4.1.1.5 Deficiência de Yin e Yang do Estômago(Wei). 

Conforme a visão de Maciocia (2006), essa condição veio da deficiência de 

Yang do Estômago (Wei) não cuidado que evoluiu para deficiência de Yin do Estômago 

(Wei). 

Alguns sintomas encontrados na deficiência de Yin e Yang do Estômago (Wei) 

são: dor epigástrica surda ou em queimação, boca e garganta seca, pouco apetite, 

regurgitação ácida, cansaço, transpiração noturna, dedos das mãos frios e calor dos 

cinco palmos (MACIOCIA, 2006 e EBRAMEC, 2017) 

A língua tem cor vermelha com fissura central, já o pulso estará flutuante-vazio 

(MACIOCIA, 2006 e EBRAMEC, 2017) 

 

2.4.1.2 Padrões de excesso 

Padrões de excesso no estômago são: Estagnação de Qi de Fígado (Gan) que 

invade o Estômago (Wei), Fogo no Estômago (Wei), fleuma Fogo no Estômago (Wei), 

Frio externo atacando o Estômago (Wei), Umidade Calor no Estômago (Wei), estase de 

Sangue (Xue) no Estômago (Wei), retenção de alimentos no Estômago (Wei), Qi de 

Estômago (Wei) em contra corrente, retenção de Líquidos Corporais (Jin Ye) no 

Estômago (Wei) devido ao Frio, retenção de mucosidade no aquecedor médio. 
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2.4.1.2.1 Estagnação de Qi de Fígado (Gan) invadindo o Estômago (Wei). 

Essa síndrome ocorre devido o horário de alimentação a pessoa estar em estado 

de tensão. O horário de refeições tem que ser prazeroso e relaxado, se a pessoa vive sob 

tensão, dificilmente estará relaxa para se alimentar bem. Se tiver problemas emocionais 

envolvidos como raiva e frustração, a tendência é somente para piorar a situação do 

paciente (MACIOCIA, 2007) 

Dor e distensão no epigástrio, dor intermitente com cólica relacionada a 

alterações emocionais, eructações, náuseas, vômitos, soluço e irritabilidade, 

regurgitação ácida, flatulências, dor de cabeça, possível febre, depressão, dismenorreia 

(em mulheres), constipação e/ou diarréia são alguns sintomas de Estagnação de Qi de 

Fígado (Gan) invadindo o Estômago (Wei) (MACIOCIA, 2006 e EBRAMEC, 2017) 

Na língua normalmente não há alterações significativas, em estados mais graves, 

a língua fica vermelhas nas laterais e no centro da língua ou língua arroxeada ou com 

manchas roxas e saburra fina. O pulso fica em corda, principalmente na mão direita na 

posição média (MACIOCIA, 2007 e EBRAMEC, 2017) 

Caso a pessoa não trate a Estagnação de Qi de Estômago (Wei) causado pela 

estagnação de Qi de Fígado (Gan), pode levar a 3 caminhos: estase de Sangue (Xue) no 

Estômago (Wei), calor no Estômago (Wei) e fleuma. Se piorar ainda mais, o calor no 

Estômago (Wei) pode virar Fogo do Estômago (Wei) e Fleuma para Fleuma-Fogo no 

Estômago (Wei) como mostra o fluxograma 3, sendo que fleuma pode virar fogo de 

Estômago (Wei) e vice-versa. 

 

Fluxograma3: Consequências de estagnação de Qi de Estômago (Wei) (MACCIOCIA, 2007. Pág. 505) 
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2.4.1.2.2 Estagnação de Sangue (Xue) no Estômago (Wei) 

Alguns sintomas observados na estagnação de Sangue (Xue) no Estômago (Wei): 

dor epigástrica intensa em apunhalada bem fixa que pode piorar a noite, aversão a 

pressão, náusea, vômito, possivelmente de sangue ou alimentos parecendo borra de café, 

distensão abdominal, massas que podem ser apalpadas, eructação, regurgitação, fezes 

escuras, dificuldade para comer e beber, falta de apetite, perda de peso, face escurecida 

e lábios arroxeados (MACIOCIA, 2006 e EBRAMEC, 2017) 

A Língua tem uma coloração roxa ou com manchas roxas centrais. Já o pulso 

pode estar em corda, intermitente ou áspero (MACIOCIA, 2006 e EBRAMEC, 2017) 

 

2.4.1.2.3 Calor no Estômago (Wei) e Umidade-Calor no Estômago (Wei). 

Conforme Maciocia (2007), emoções como raiva, frustração e ressentimento 

podem gerar estagnação de Qi de Estômago, que com o tempo se não tratado pode 

transformar em calor, causando calor no Estômago. 

Sintomas observados no calor de Estômago: dor epigástrica em queimação, sede, 

regurgitação ácida, náusea, vômito após comer, fome excessiva, mau hálito, sensação de 

calor (MACIOCIA, 2006) 

A língua observa-se vermelha no centro com saburra amarela e o pulso é rápido 

e transbordante na posição média direita (MACIOCIA, 2006) 

Na visão de Maciocia (2007), o consumo de alimentos derivados de leite e 

gordurosos como frituras podem levar a síndromes de Umidade-Calor no Estômago 

(Wei). 

Sintomas observados na umidade-calor no Estômago (Wei): sensação de 

plenitude e dor no epigástrio, sensação de peso, dor facial, nariz obstruído com secreção 

espessa e pegajosa, sede sem vontade de beber água, náusea, sensação de calor, pele 

amarela, gosto pegajoso na boca (MACIOCIA, 2006) 
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Observa-se na língua uma coloração vermelha no centro e pode estar encolhida, 

com saburra grossa, amarela e com fissura central, já o pulso apresenta-se deslizante, 

rápido na posição média, na mão direita (MACIOCCIA, 2006) 

  

2.4.1.2.4 Calor excessivo (Fogo) no Estômago (Wei) e Fleuma-Fogo no Estômago 

(Wei). 

Os sintomas de Fogo são mais exacerbados do que no Calor. Sintomas 

encontrados no Calor excessivo (Fogo) no Estômago (Wei) são: dor epigástrica em 

queimação agravada por pressão e por alterações emocionais, plenitude e aperto 

abdominal, sede intensa com vontade de beber líquidos frios, agitação mental, 

sangramento de gengivas, fezes ressecadas, boca seca, úlcera na boca, regurgitação 

ácida, náusea, vômito após comer, fome excessiva, mau hálito, sensação de calor, face 

vermelha, insônia, constipação (MACIOCIA,2006) 

A língua se encontrará vermelha no centro com saburra amarela, amarela-escura 

ou negra seca e com fissura central, já o pulso estará rápido e transbordante na posição 

média direita ou arame (MACIOCIA, 2006 e EBRAMEC, 2017) 

Caso a pessoa tenha fleuma-fogo no Estômago (Wei), terá quase todos os 

sintomas citados anteriormente mais opressão torácica e do epigástrio, muco nas fezes, 

distúrbio mental e expectoração com fleuma (MACIOCIA, 2007) 

E a língua estará com coloração vermelha e com saburra amarela pegajosa, já o 

pulso estará rápido, transbordante e deslizante (MACIOCIA, 2007) 

 

2.4.1.2.5 Retenção de alimentos no Estômago (Wei). 

A principal causa dessa síndrome é consumo excessivo de alimentos, que não 

deixa o Qi de Estômago (Wei) passar, causando todos os sintomas citados abaixo: 

plenitude, dor e distensão do epigástrio que melhoram com o vômito, náuseas, vômitos 

de fluidos azedos, halitose, regurgitação ácida, eructação, insônia, fezes amolecidas ou 

constipação, pouco apetite (MACIOCIA, 2006 e EBRAMEC, 2017) 
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A língua terá uma saburra espessa, pode ser branca ou amarela e pegajosa, já o 

pulso estará cheio e deslizante (MACIOCIA, 2006 e EBRAMEC,2017) 

Se não tratado, esse alimento retido pode se transformar em fleuma, gerando 

Calor fleuma no Estômago (Wei) (MACIOCIA, 2007) 

 

2.4.1.2.6 Qi de Estômago (Wei) em contra corrente 

O fluxo normal de Qi de Estômago (Wei) é descender, se ele sobe ocorre 

sintomas como: náusea, dificuldade em engolir, eructação, vômito e soluço 

(MACIOCIA, 2006) 

A língua estará sem alteração, já o pulso estará tenso ou em corda na posição 

média, na mão direita (MACIOCIA,2006) 

 

2.4.1.2.7 Frio Externo atacando o Estômago (Wei) 

Sintomas encontrados nesse padrão: dor intensa de início súbito no epigástrio, 

sensação de frio nos membros, sensação de frio, preferência por calor, vômitos de 

fluidos claros, náuseas, sensação piora após ingerir líquidos frios, preferência por 

líquidos quentes, fezes solta, urina clara e abundante (EBRAMEC, 2017 e MACIOCIA, 

2006) 

A língua é úmida e com saburra branca e espessa, já o pulso é profundo, tenso e 

lento (MACIOCIA, 2006 e EBRAMEC, 2017) 

 

2.4.1.2.8 Retenção de Líquidos Corporais (Jin Ye) no Estômago (Wei) devido ao 

Frio 

Sintomas encontrados: dor espasmódica com frio no abdome que é amenizado 

pelo calor, náuseas após refeições, vômito claro, sons estomacais, falta de sede e apetite 

(EBRAMEC, 2017) 
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A língua tem saburra branca e escorregadia, já o pulso estará fino e profundo 

(EBRAMEC, 2017) 

 

2.4.1.2.9 Retenção de mucosidade no aquecedor médio 

Sintomas encontrados: dor e desconforto abdominal que piora com pressão e 

alimentação, náusea, pouco apetite, vômito, tosse com excesso de secreção, ausência de 

sede, sensação de peso no corpo, dor de cabeça frontal e fezes soltas (EBRAMEC, 2017) 

A língua estará pálida, inchada, com saburra branca e gordurosa, já o pulso 

estará escorregadio, fina e vazia (EBRAMEC, 2017) 

 

2.4.1.3 Padrão combinado: deficiência de Qi de Estômago (Wei) e Baço (Pi). 

Muito comum na prática clínica ter deficiência de Qi de Estômago (Wei) e Baço 

(Pi) ao mesmo tempo, o não tratamento pode levar a deficiência de Yin de um ou de 

ambos os Órgãos (MACIOCIA, 2007) 

Alguns sintomas observados são: sensação desconfortável e dor no epigástrio 

que melhora com a pressão e calor, falta de apetite, falta do sentido do paladar, fezes 

amolecidas, cansaço especialmente pela manhã, membros fracos, náuseas, eructação, 

borborigmos e a dor agrava com a alimentação, distensão abdominal após comer, 

compleição pálida (MACIOCIA, 2006 e EBRAMEC, 2017) 

Observa-se a língua de coloração pálida, inchada, com marca de dentes, saburra 

fina e branca. Já o pulso estará fraco, especialmente na posição média (EBRAMEC, 

2017 e MACIOCIA, 2006) 

 

2.5 Língua 
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No diagnóstico feito pela língua, devemos observar a cor no corpo da língua, a 

forma do corpo e a saburra. Uma língua normal seria macia, flexível, vermelho-pálida, 

saburra fina e moderadamente úmida e com espírito (MACIOCIA, 2006) 

Normalmente quando é feito o diagnóstico da língua, pessoas com gastrite 

apresentam uma fissura na região do Estômago (Wei) e Baço (Pi). Segue abaixo a figura 

9 de uma língua e suas regiões correspondentes. A mudança da coloração, forma são 

indicações para o diagnóstico correto do paciente (MACIOCIA, 2007) 

 

Figura 9: Língua e suas áreas correspondentes (MACIOCIA, 2006. Pág. 167) 

Segundo Maciocia (2006), uma língua normal seria de coloração vermelho-

pálida, devido o sangue do Coração (Xin) deixá-la vermelha e os fluidos do Estômago 

(Wei) tendem torná-la pálida. Uma língua saudável não possui fissuras, é de tamanho 

normal, sem ser tão fina ou grossa, magra ou gorda. E com uma saburra fina e de 

coloração branca e moderadamente úmida 

Para fazer diagnóstico da língua o ambiente tem que ser iluminado, a língua não 

se deve ficar mais de 15 segundos fora da boca, pois pode haver alteração de coloração. 

Pedir ao paciente que não fume, tome café ou chupe balas com colorações fortes, pois 

assim dificulta o diagnóstico na parte da saburra e cor da língua. Uso de antibióticos 

deixam a língua com perda de pequenas placas de saburra (MACIOCIA, 2006) 

 

2.5.1 Cores no corpo da língua 

A cor normal do corpo da língua é vermelho-pálida. Segudo Maciocia (2006), o 

corpo da língua reflete o estado dos órgãos Yin, sangue e mostra as condições de calor 
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ou frio, deficiência de Yin ou Yang.  E existem cinco cores patológicas: pálida, 

vermelha, vermelho-escura, roxa e azul. 

 

2.5.1.1 Pálida 

A língua pálida é mais branca que a língua normal. A cor pálida remete a uma 

deficiência de Yang, onde a língua fica mais úmida ou falta de sangue, onde a língua 

fica mais seca (MACIOCIA, 2006) 

 

2.5.1.2 Vermelha e vermelha escura 

Na língua de cor vermelha escura tem o mesmo significado clínico da língua 

vermelha, porém em uma situação mais grave. Cor vermelha indica padrão de excesso 

ou deficiência. Para diferenciar, basta ver a saburra, em casos de deficiência por vazio, 

já não há saburra, enquanto no padrão de excesso há. Uma língua de coloração normal e 

sem saburra indica deficiência de Yin (MACIOCIA, 2006) 

 

2.5.1.3 Roxa ou azul. 

A cor roxa indica estase de Sangue (Xue). Há dois tipos de cor roxa, roxa 

avermelhada indica calor e estagnação sanguínea e se desenvolveu a partir da língua 

vermelha e a roxa azulada indica Frio e estase de Sangue (Xue) que se desenvolveu a 

partir da língua pálida (MACIOCIA, 2006) 

Conforme Maciocia (2006), uma língua roxa avermelhada ficou assim porque o 

calor causou estase do Sangue (Xue) através da condensação do Sangue (Xue) e 

Líquidos corporais (Jin Ye). Já a língua roxa azulada ficou assim devido ao Frio interno 

ter contraído e obstruído a circulação de Sangue (Xue), provocando assim a estase 

sanguínea. 
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2.5.2 Forma do corpo da língua 

Informa condições de deficiência ou excesso. A forma normal da língua é ser 

flexível, sem ser fina ou aumentada e sem fissuras. 

 

2.5.2.1 Diferentes tipos de formas de língua. 

Forma Significado 

Magra/Fina -Deficiência de Sangue (Xue), coloração 

pálida 

-Situação crônica 

-Deficiência de Yin (língua vermelha e 

sem saburra) 

Inchada/Gorda -Indica retenção de Fleuma ou Umidade, 

dependendo do inchaço local da língua, o 

órgão pode estar acometido. 

Rígida -Vento interior 

-Estase de Sangue (Xue) 

-Deficiência grave de Yin 

Flácida -Deficiência de Líquidos corporais (Jin 

Ye) ou Sangue (Xue) 

Longa -Indica calor (em particular, calor do 

coração{Xin}) 

Curta -Deficiência de Yin (sem saburra e 

vermelha) 

-Indica Frio interno grave ou deficiência 

de Yang (pálida) 

Fissurada -Indica calor por excesso 
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-Deficiência de Yin 

-Deficiência de Sangue (Xue) que não 

nutre a língua 

-Deficiência de Líquidos Corporais (Jin 

Ye) 

Trêmula -Indica Vento 

-Deficiência de Qi de Baço (Pi) 

-Deficiência de Yang de Baço (Pi) 

Desviada -Vento interno 

Com marcas de dentes -Deficiência de Qi de Baço (Pi) 

Tabela 2: Formas de língua Fonte: (EBRAMEC, 2017 e MACIOCIA, 2006) 

 

2.5.2.2 Tipos de fissuras na língua. 

De um aspecto geral, fissuras na língua é deficiência de Yin. Outras causas 

menores são: Umidade ou deficiência de Qi original. 

 

2.5.2.2.1 Fissuras horizontais 

Indica deficiência de Yin, normalmente do Estômago (Wei) e/ou de Rim (Shen), 

mais presenciado em idosos. 
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Figura 10: Fissuras horizontais (MACIOCIA, 2006. Pág. 177) 

 

2.5.2.2.2 Fissuras irregulares 

Indica deficiência de Yin do Estômago (Wei) 

 

 

Figura 11: Fissuras irregulares (MACIOCIA, 2006. Pág. 177) 

 

2.5.2.2.3 Fissura central 

Indica deficiência de Yin do Estômago (Wei), se for uma fissura até o meio da 

língua. Se a fissura for até a ponta da língua é porque já atingiu ao Coração (Xin). 

Deficiência de Yin de Estômago, como mostra a figura 12. 
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Figura 12: Fissura central na área do Estômago (Wei) (MACIOCIA, 2006. Pág. 177) 

 

Deficiência de Yin Coração (Xin), como indica a figura 13. 

 

 

Figura 13: Fissura central na área do Coração (Xin) (MACIOCIA, 2006. Pág. 177) 

 

Agora se a fissura for em uma língua vermelha, no meio e profunda com outras 

fissuras aparecendo a partir dela, indica uma deficiência grave de Yin do Rim (Shen) 

com calor vazio no Rim (Shen) e Coração (Xin). 

 

Figura 14: Fissura profundana linha média com pequenas fissuras (MACIOCIA, 2006. Pág. 177) 
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2.5.2.2.4 Fissuras curtas e transversais  

Essas fissuras nas laterais, indicam deficiência de Yin de Baço (Pi), não é tão 

frequente descrita entre padrões de Baço (Pi). 

 

Figura 15: Fissuras curtas e transversais (MACIOCIA, 2006. Pág. 177) 

 

Já fissuras curtas e transversais atrás da ponta da língua, na área do Pulmão (Fei) 

indicam patologias passadas no Pulmão (Fei).  

 

Figura 16: Fissuras na região do Pulmão (Fei) (MACIOCIA, 2006. Pág. 177) 

 

2.5.3 Saburra 

A saburra reflete o estado dos órgãos Yang, principalmente o Estômago (Wei). 

Refletem condições de Frio e Calor, padrões de Excesso e Deficiência. A saburra 

normal é uma saburra branca de camada fina. A saburra reflete o Qi do Estômago (Wei) 

(MACIOCIA, 2006) 
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Conforme Maciocia (2006), a espessura normal da saburra na língua é mais 

grossa na raiz e conforme em direção a ponta, a espessura vai ficando mais fina. A 

espessura da saburra mede a força do fator patogênico, portanto se for espessa é porque 

o fator patogênico é forte. 

A saburra indica a atividade fisiológica do Estômago (Wei), Baço (Pi) e Rim 

(Shen), pois é formada através da alimentação. Saburra sem raiz indica deficiência do 

Qi do Estômago (Wei), ausência parcial ou total é deficiência de Yin de Estômago (Wei) 

ou de Rim (Shen), ou ambos (MACIOCIA, 2006) 

 

2.5.3.1 Ausência ou presença de saburra na língua 

A saburra não vai até a ponta da língua nem a sua borda e indica um Qi do 

Estômago (Wei), agora se a pessoa não tiver saburra está com uma deficiência de Qi de 

Estômago (Wei). Por isso é melhor ter uma saburra grossa patológica do que com raiz e 

sem saburra (MACIOCIA, 2006) 

 

2.5.3.2 Saburra com ou sem raiz 

Em uma língua saudável é normal ter uma saburra fina com raiz, mostra um Qi 

de Estômago (Wei) saudável. Se a saburra estiver grossa e com raiz, mostra que há 

fatores patogênicos no corpo do paciente (MACIOCIA, 2006) 

A falta de saburra na raiz com uma camada fina de saburra indica um 

enfraquecimento de Qi de Estômago (Wei). E uma saburra sem raiz com uma espessura 

grossa indica que o Qi do Estômago (Wei) está enfraquecido e o fator patogênico forte 

(MACIOCIA, 2006) 

 

2.5.3.3 Espessura da saburra 
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A espessura da saburra indica a força do fator patogênico, quanto mais espessa 

mais forte será. Outro significado é que se a saburra ficar mais espessa, a principal razão 

é que o fator patogênico está se interiorizando (MACIOCIA, 2006) 

 

2.5.3.4 Umidade da saburra. 

Conforme Maciocia (2006), a umidade da saburra deve ser moderadamente 

úmida, pois indica bom suprimento e movimento dos Líquidos Corporais (Jin Ye), caso 

seja seca pode ser devido a deficiência de Yin ou calor, se estiver muito úmida é 

indicativo de deficiência grave de Yang 

 

2.5.4 Espírito da língua. 

Uma língua com espírito é viva, flexível e com brilho no corpo, uma língua sem 

espírito é sinal de mau prognóstico, pois está rígida, parece sem vida e escura 

(MACIOCIA, 2006) 

Segundo Maciocia (2006): “O Espírito da língua deve ser observado em 

particular na raiz da língua porque a raiz reflete o estado dos Rins (Shen) e o espírito 

dessa área reflete a condição da Essência do Rim (Shen)”. 

Se a pessoa tiver espírito na língua, a recuperação é mais rápida, se o paciente 

não possuir espírito, independente da doença que tiver, o tratamento será prolongado 

(MACIOCIA, 2006) 

 

2.5.5 Síndromes de língua fissurada 

As principais causas das fissuras na língua podem acontecer por: Deficiência de 

Yang, Deficiência de Sangue (Xue) ou Deficiência de Yin 
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2.5.5.1 Deficiência de Yang 

A língua fica pálida e úmida, caso a deficiência de Yang seja grave a língua fica 

aumentada. 

 

2.5.5.2 Deficiência de Sangue (Xue) 

Na deficiência de Sangue (Xue), a língua fica pálida também e fica seca devido 

há falta de nutrição na língua. 

 

2.5.5.3Deficiência de Yin 

Língua sem saburra indica deficiência de Yin de Estômago (Wei). Se estiver 

vermelha e sem saburra, indica uma deficiência avançada de Yin de Estômago (Wei) 

que pode acometer outros órgãos, principalmente os Rins (Shen) 
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3 Objetivo 

Tratar o paciente com gastrite verificando a melhora da aparência da língua tanto 

na saburra, fissura e coloração. 
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4 Justificativa 

 

Conforme os estudos vão se aprofundando tanto nas aulas da EBRAMEC como 

nos estágios, muitos pacientes apresentam dores de diversas formas. Quando foi feito a 

anamnese com esses pacientes foi descoberto que muitos não se alimentam direito ou 

bem. Pulam refeições ou simplesmente não conseguem relaxar e vivem sobre alguma 

pressão ou estão tensos. Ocasionando assim a gastrite.  
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5 Materiais e Método 

 

5.1 Materiais 

- Agulhas de Acupuntura 

-Algodão 

-Descarpack 

-Esparadrapo impermeável branco 

-Luvas 

-Maca 

-Travesseiro para cabeça e joelho 

 

5.2 Métodos 

Foi feita a anamnese com o paciente, depois é feito o tratamento através dos 

pontos já préselecionados que abrangem o tratamento da gastrite. 

Primeiro foram agulhados os BeiShus (pontos das costas) e depois nas pernas. 

As agulhas foram deixadas no corpo do paciente por 30 minutos para circulação de Qi, 

depois foram retiradas as agulhas com as luvas, uma por uma. Conforme uma agulha 

vai sendo retirada, foi colocado o algodão no local do agulhamento para que caso 

ocorresse sangramento, fosse estancado. Depois o paciente foi liberado.  

Foi feita uma sessão por semana, durante um período de 10 semanas 

consecutivas. 

 

5.2.1 Seleção de pontos 
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Foram selecionados os seguintes pontos: E36 (Zusanli), E37 (Shangjuxu), E39 

(Xiajuxu), BA6 (Sanyinjiao), B20 (Pishu), B23 (Shenxu) e B49 (Yishe) 

 

5.2.1.1.E36 (Zusanli) 

Conforme Focks e März (2008) e Maciocia (2007), o ponto E36 (Zusanli) é 

ponto muito importante, pois é mar inferior do Estômago (Wei), fortalece Qi e Sangue 

(Xue). Regula o Estômago (Wei), fortalece o Baço (Pi), transforma a umidade. 

Muito indicado para pessoas que tem distúrbios gastrointestinais ou que estão tensas, 

pois este ponto tranquiliza a mente. 

Além disso E36 (Zusanli) fortalece o Qi e o Yang, nutre o Sangue (Xue) o Yin, 

ótimo ponto para pessoas que sentem fraqueza no corpo. 

 

Conforme Maciocia (2007), E36 (Zusanli) beneficia Baço (Pi), tonifica o Qi 

original (Yuan Qi), beneficia olhos, regulariza os intestinos, Qi nutritivo (Ying Qi) e o 

Qi defensivo (Wei Qi), aumenta Yang, expele Vento e Frio. 

Muito indicado para pacientes com: problemas de visão, dor epigástrica, náuseas, 

vômito, pouco apetite, má digestão, eructação, soluço. Ótimo para tratar pessoas com 

síndrome de deficiência de Qi, Sangue (Xue) ou Yin (MACIOCIA, 2007) 

E36 (Zusanli) é um importante ponto local para dores de joelho e na perna. 

Ajuda a diminuir o edema localizado na região inferior do abdome, causado por 

retenção urinária (MACIOCIA, 2007) 

 

5.2.1.2. E37 (Shangjuxu) 

Segundo Focks e März (2008), o ponto E37 (Shangjuxu) é mar inferior do 

Intestino grosso (Dachang) e ponto mar de Sangue (Xue). Trata problemas 

gastrointestinais, pois regula o Baço (Pi) e Estômago (Wei) e os intestinos. 

Alivia as dores pois torna permeável o canal de energia, elimina estagnações e 

filtra Umidade e o Calor (FOCKS e MARZ, 2008) 
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Na visão de Maciocia (2007), resolve problemas como retenção de alimentos, 

diarréia crônica e Calor umidade no Intestino Grosso (Dachang) podem ser eliminados. 

 

5.2.1.3. E39 (Xiajuxu) 

Conforme Focks e März (2008), o ponto E39 (Xiajuxu) é mar inferior do 

Intestino Delgado (XiaoChang) e ponto mar de Sangue (Xue). Tem funções como tornar 

permeável o canal de energia, portanto alivia as dores e move Qi do Intestino Delgado 

(Xiaochang), portanto elimina estagnação. 

Muito indicado para pessoas com diarréia, gastrenterite aguda, dores nos 

testículos e problemas no abdome como dor no hipogástrio, outra função desse ponto é 

eliminar Umidade Calor (FOCKS e MARZ, 2008) 

Segundo Maciocia (2007), o ponto E39 (Xiajuxu) elimina Vento-umidade. 

Indicado para Síndrome da Obstrução dolorosa (Síndrome Bi) e síndrome da atrofia da 

perna ou paralisia na perna. 

 

5.2.1.4. BA6 (Sanyinjiao) 

O ponto BA6 (Sanyinjiao) é a reunião dos 3 Yin da perna: Baço (Pi), Fígado 

(Gan) e Rim (Shen). Também é ponto Luo de grupo. Muito indicado para problemas de 

ginecologia e urologia, cuidando da parte inferior do Triplo Aquecedor (Sanjiao) 

(FOCKS e MARZ, 2008). 

Na visão de Focks e März (2008), BA6 (Sanyinjiao) fortalece o Baço (Pi) e 

Estômago (Wei), nutre Sangue (Xue) e Yin, ajuda a eliminação de Umidade e acalma a 

mente. 

Segundo Maciocia (2007), BA6 (Sanyinjiao) tem função como suaviza o fluxo 

de Qi do Fígado (Gan), esfria e move o Sangue (Xue) eliminando a estase, portanto 

alivia a dor. 
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5.2.1.5. B20 (Pishu) 

Na visão de Focks e März (2008), B20 (Pishu) é o ponto Shu do Baço (Pi), 

portanto fortalece o Qi e Yang de Baço (Pi), tonifica o Qi. Mantém e nutre o Sangue 

(Xue). Muito indicado para pessoas com anemia ou com problemas gastrintestinais. 

Outra função desse ponto é eliminar Umidade, indicado para pessoas com pesos 

nas pernas, edema e inchaços. 

Segundo Maciocia (2007), B20 (Pishu) tem funções como: tonifica Baço (Pi) e 

Estômago (Wei), regula os intestinos, eleva Qi de Baço (Pi) e interrompe o sangramento. 

 

5.2.1.6. B23 (Shenshu) 

Conforme Focks e März (2008), o ponto B23 (Shenshu) é ponto Shu de Rim 

(Shen), ponto importante para tonificação de Rim (Shen), tonifica Qi e Yang de Rim 

(Shen), beneficia a Essência e também nutre Yin de Rim (Shen). 

Beneficia Ossos, Medula, lombar e ouvido. Regula também a parte inferior do 

Triplo Aquecedor (Sanjiao), portanto cuida da parte ginecológica (FOCKS e MARZ, 

2008) 

Na visão de Maciocia (2007), este ponto consolida o Qi de Rim (Shen), nutre o 

Sangue (Xue), fortalece a recepção de Qi de Rim (Shen) e beneficia os olhos. 

 

5.2.1.7. B49 (Yishe) 

Segundo Focks e März (2008), o ponto B49 (Yishe) que harmoniza o Baço (Pi) e 

Estômago (Wei), muito indicado para problemas gastrointestinais e elimina a Umidade 

Calor para fora do corpo. 

Conforme Maciocia (2007), este ponto beneficia o intelecto (Yi), muito indicado 

para pessoas preocupada e com pensamentos obsessivos. 
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6 Cronograma: 

Paciente 1: M.M.A 

Sexo: Feminino, Idade: 25 anos. 

Início: 24 de março de 2017 

Término: 26 de maio de 2017 

 

Paciente 2: I.G.O 

Sexo: Masculino, Idade: 31 anos. 

Início: 27 de março de 2017  

Término: 29 de maio de 2017 

 

Paciente 3: L.S.K.H 

Sexo: Feminino, Idade: 52 anos. 

Início: 10 de Abril de 2017 

Término: 12 de Junho de 2017 

 

Paciente 4:R.A.K 

Sexo: Masculino, Idade: 35 anos. 

Início: 10 de Maio de 2017 

Término: 12 de Julho de 2017 



71 
 

 
 

Paciente 5:F.B.E.P 

Sexo: Feminino, Idade: 27 anos  

Início: 27 de Junho de 2017. 

Término: 29 de Agosto de 2017 
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7 Resultados: 

7.1 Paciente 1: M.M.A 

Início 24 de março de 2017 (primeira sessão) 

 

Figura 17: Língua da paciente M.M.A (primeira sessão) 

 

Língua pálida, gorda com fissuras centrais bem profundas e com marcas de dentes. 

Pulso: 75BPM, profundo, lento e fraco 

Fezes: Inteira e seca 

Urina: Amarelada (bebe pouca água) 

 

Segunda sessão(31/3/2017) 

 

Figura 18: Língua da paciente M.M.A (segunda sessão) 
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Língua pálida, úmida, gorda com fissuras centrais bem profundas e com marcas 

de dentes. Com estagnação sublingual. Diminuição da fissura. 

Pulso: 76BPM, profundo, lento e fraco 

Fezes: Inteira e seca 

Urina: Amarelada (bebe pouca água) 

 

Terceira sessão (7/4/2017) 

 

Figura 19: Língua da paciente M.M.A (terceira sessão) 

 

Língua pálida, úmida, gorda com fissuras centrais bem profundas e com marcas 

de dentes. Com estagnação sublingual. Diminuição da fissura. 

Pulso: 87BPM, profundo, rápido e forte 

Fezes: Em forma de bolinhas e seca, começou a constipação. 

Urina: Amarelada (bebe pouca água) 
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Quarta sessão (12/4/2017)  

 

Figura 20: Língua da paciente M.M.A (quarta sessão) 

 

Língua menos pálida que as sessões anteriores, úmida, gorda com fissuras 

centrais e com marcas de dentes. Diminuição da fissura e diminuição da profundidade 

da fissura também. Ainda com estagnação sublingual. 

Pulso: 79BPM, médio, velocidade média e fraco 

Fezes: Em forma de bolinhas e seca, ainda tem constipação. 

Urina: Amarelada (bebe pouca água) 

Observação: Foi antecipado devido a imprevisto que a paciente tinha. 

 

Quinta sessão (21/4/2017) 
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Figura 21: Língua da paciente M.M.A (quinta sessão) 

 

Língua pálida, úmida, gorda com fissuras centrais e com marcas de dentes. 

Diminuição continua da fissura e diminuição da profundidade da fissura também. Ainda 

com estagnação sublingual. 

Pulso: 80BPM, profundo, velocidade média e fraco 

Fezes: Com constipação. 

Urina: Amarelada (bebe pouca água) 

 

Sexta sessão (28/4/2017) 

 

Figura 22: Língua da paciente M.M.A (sexta sessão) 
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Língua pálida, úmida, menos gorda nas laterais e com fissuras centrais. 

Diminuição continua da fissura e diminuição da profundidade da fissura também. Ainda 

com estagnação sublingual. 

Pulso: 58BPM, profundo, lento e fraco 

Fezes: Parou a constipação, o tamanho das fezes varia de pequenos pedaços até inteiro. 

Urina: Amarela clara  

Observação: Desde o tratamento até agora, paciente relata estar mais calma, menos 

ansiosa. Tem melhorado da constipação pós prandial, teve menstruação semana passada, 

principal causa do pulso fraco. 

 

Sétima sessão (5/5/2017) 

 

Figura 23: Língua da paciente M.M.A (sétima sessão) 

 

Língua gorda e pálida, úmida e com fissuras centrais. Diminuição da 

profundidade da fissura. Ainda com estagnação sublingual. Com marca de dentes e com 

raiz. 

Pulso: 78BPM, profundo, rápido e forte 
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Fezes: Parou a constipação, o tamanho das fezes varia de pequenos pedaços até inteiro. 

Urina: Amarela clara  

Observação: Paciente relata que passou por muito estresse essa semana. Gengiva 

encontrava-se inflamada. Teve refluxo e azia. 

 

Oitava sessão (12/5/2017) 

 

Figura 24: Língua da paciente M.M.A (oitava sessão) 

 

Língua gorda e pálida, úmida e com fissuras centrais. Diminuição da 

profundidade da fissura. Ainda com estagnação sublingual e com raiz. 

Pulso: 67BPM, profundo, lento e forte (pulso em corda) 

Fezes: Tamanho inteiro e seco 

Urina: Amarelada, pois toma pouca água 

Observação: Não teve refluxo e azia. 

 

Nona sessão (19/5/2017) 



78 
 

 
 

 

Figura 25: Língua da paciente M.M.A (nona sessão) 

 

Língua gorda e vermelha-pálida, úmida e com fissuras centrais. Diminuição da 

profundidade da fissura. Ainda com muita estagnação sublingual e com raiz. Com 

marcas de dentes nas laterais. 

Pulso: 56BPM, pulso superficial, lento e forte (paciente estava com muita dor de cabeça 

e com rinite) 

Fezes: Em pedaços pequenos e seco, muito estresse nessa semana, com constipação. 

Urina: Amarela clara, pois toma pouca água  

 

Décima sessão (26/5/2017) 

 

Figura 26: Língua da paciente M.M.A (décima sessão) 



79 
 

 
 

Língua gorda e vermelha-pálida, úmida e com fissuras centrais. Diminuição da 

profundidade da fissura. Ainda com muita estagnação sublingual e com raiz. Com 

marcas de dentes nas laterais. 

Pulso: 67BPM, pulso médio, lento e forte. 

Fezes: Pedaços inteiros e pastoso, continua com constipação. 

Urina: Amarela clara, pois toma pouca água  

 

7.2 Paciente 2: I.G.O 

Início 27 de março de 2017 (primeira sessão) 

 

Figura 27: Língua do paciente I.G.O (primeira sessão) 

 

Língua vermelha e seca com fissuras centrais bem profundas, sem saburra no 

corpo e com raiz. Com pouca estagnação sublingual. 

Pulso: 77BPM, profundo, velocidade média e forte 

Fezes: Inteira e pastosa 

Urina: Clara (bebe muita água, 3 L por dia) 

Observação: gripado, provavelmente invasão de Vento Calor. 
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Segunda sessão(3/4/2017) 

 

Figura 28: Língua do paciente I.G.O (segunda sessão) 

 

Língua menos vermelha que na semana anterior, seca com fissuras centrais bem 

profundas, sem saburra no corpo e com raiz. Com pouca estagnação sublingual. 

Pulso: 74BPM, profundo, velocidade média e forte 

Fezes: Inteira e menos pastosa, comparado a semana passada. 

Urina: Clara (bebe muita água, 3 L por dia) 

Observação: Melhorou da gripe. 

 

Terceira sessão (10/4/2017) 
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Figura 29: Língua do paciente I.G.O (terceira sessão) 

 

Língua trêmula e vermelha, úmida com fissuras centrais bem profundas, sem 

saburra no corpo e com saburra na raiz, crescendo. Com pouca estagnação sublingual. 

Pulso: 87BPM, médio, rápido e forte 

Fezes: Inteira e menos pastosa, comparado a semana passada. 

Urina: Clara(bebe muita água, 3 L por dia) 

Observação: Semana estressante, teve insônia 4 dias devido a pressão no trabalho. 

 

Quarta sessão(17/4/2017) 

 

Figura 30: Língua do paciente I.G.O (quarta sessão) 

Língua gorda e vermelha, úmida com fissuras centrais bem profundas, porém 

tem diminuído as fissuras na área do Coração (Xin) e Pulmão (Fei). Sem saburra no 

corpo e com saburra na raiz. Com pouca estagnação sublingual. 

Pulso: 67BPM, médio, velocidade média e fraco 

Fezes: Inteira e não tão pastosa, comparado a semana passada. 

Urina: Clara (bebe muita água, 3 L por dia) 
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Observação: Insônia da semana passada era por causa de muita adrenalina no sangue, 

devido as novas metas no trabalho. 

 

Quinta sessão(24/4/2017) 

 

Figura 31: Língua do paciente I.G.O (quinta sessão) 

 

Língua gorda e menos vermelha, úmida com fissuras centrais menos profundas, 

porém tem diminuído as fissuras na área do Coração (Xin) e Pulmão (Fei). Sem saburra 

no corpo e com saburra na raiz. Com pouca estagnação sublingual. 

Pulso: 70BPM, médio, velocidade média e fraco 

Fezes: Inteira e mais seca (firme), comparado a semana passada. 

Urina: Clara (bebe muita água, 3 L por dia) 

Observação: O calor dos cinco palmos que o paciente relata tem diminuído bastante, 

agora tem mais calor somente nas mãos. Tem padronizado o horário das refeições, isso 

ajuda bastante a evitar síndrome de deficiência de Yin de Estômago (Wei). 
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Sexta sessão (2/5/2017) 

 

Figura 32: Língua do paciente I.G.O (sexta sessão) 

 

Língua gorda e menos vermelha, úmida com fissuras centrais menos profundas, 

porém tem diminuído as fissuras na área do Coração (Xin) e Pulmão (Fei). Sem saburra 

no corpo e com saburra na raiz. Sem estagnação sublingual. 

Pulso: 70BPM, profundo, velocidade média e forte 

Fezes: Inteira e mole. 

Urina: Clara (bebe muita água, 3 L por dia) 

Observação: Foi feito um dia depois do dia combinado devido ao feriado. 

 

Sétima sessão (8/5/2017) 
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Figura 33: Língua do paciente I.G.O (sétima sessão) 

 

Língua de tamanho normal, não gorda como semana passada e menos vermelha, 

úmida com fissuras centrais menos profundas, porém tem diminuído as fissuras tanto de 

profundidade tanto de distância. Sem saburra no corpo e com saburra na raiz. Sem 

estagnação sublingual. 

Pulso: 70BPM, profundo, velocidade média e forte 

Fezes: Inteira e firme 

Urina: Clara (bebe muita água, 3 L por dia) 

Observação: Paciente relatou refluxo no dia 7 de maio de 2017, pois comeu fritura e 

ingestão de bebida alcoólica.  

 

 

Oitava sessão (15/5/2017) 
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Figura 34: Língua do paciente I.G.O (oitava sessão) 

 

Língua de tamanho normal, não gorda como semana passada e coloração 

vermelha-pálida, úmida com fissuras centrais menos profundas, porém tem diminuído 

as fissuras tanto de profundidade tanto de distância. Sem saburra no corpo e com 

saburra na raiz. Sem estagnação sublingual. 

Pulso: 83BPM, médio, velocidade rápida e forte 

Fezes: Inteira e firme 

Urina: Clara (bebe muita água, 3 L por dia) 

 

Nona sessão (22/5/2017) 
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Figura 35: Língua do paciente I.G.O (nona sessão) 

 

Língua de tamanho normal, não gorda como semana passada e coloração 

vermelho-pálida, úmida com fissuras centrais menos profundas, porém tem diminuído 

as fissuras tanto de profundidade tanto de distância. Sem saburra no corpo e com 

saburra na raiz. Sem estagnação sublingual. 

 

Pulso: 68BPM, médio, velocidade média e forte 

Fezes: Inteira e firme 

Urina: Amarela clara (bebe muita água, 3 L por dia) 

 

Décima sessão (29/5/2017)  
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Figura 36: Língua do paciente I.G.O (décima sessão) 

 

Língua de tamanho normal e coloração vermelho-pálida, úmida com fissuras 

centrais menos profundas, porém tem diminuído as fissuras tanto de profundidade tanto 

de distância. Sem saburra no corpo e com saburra na raiz. Sem estagnação sublingual. 

 

Pulso: 75BPM, médio, velocidade média e forte 

Fezes: Inteira e firme 

Urina: Amarela clara (bebe muita água, 3 L por dia) 

Observação: Tem sentindo mais frio no corpo, antigamente sentia mais calor a noite, 

tinha que deixar a mão e os pés fora da coberta. 

 

7.3 Paciente 3:L.S.K.H 

Primeira sessão (10/4/2017) 
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Figura 37: Língua da paciente L.S.K.H (primeira sessão) 

 

Língua trêmula, fina, seca e pálida, com fissuras centrais. Com pouca saburra no 

corpo. Com estagnação sublingual. 

Pulso: 64BPM, profundo, velocidade lenta e fraca 

Fezes: Constipação. 

Urina: Bem amarelada quando bebe pouca água, quando bebe água fica com coloração 

amarela clara. 

 

Segunda sessão (17/4/2017) 



89 
 

 
 

 

Figura 38: Língua da paciente L.S.K.H (segunda sessão) 

 

Língua, fina, úmida e um pouco mais vermelha que a sessão anterior, com 

fissuras centrais menos profundas. Com saburra no corpo. Com estagnação sublingual. 

Pulso: 65BPM, médio, velocidade lenta e fraca 

Fezes: Inteiras e mole 

Urina: Amarela clara. 

 

Terceira sessão (23/4/2017) 
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Figura 39: Língua da paciente L.S.K.H (terceira sessão) 

 

Língua, fina, seca e pálida, com fissuras centrais. Com saburra no corpo. Com 

estagnação sublingual. 

Pulso: 75BPM, profundo, velocidade média e fraca 

Fezes: Inteiras e mole 

Urina: Amarela clara. 

Observação: Paciente teve que viajar, portanto foi feito no domingo, um dia antes da 

consulta normal. 

 

Quarta sessão (2/5/2017) 
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Figura 40: Língua da paciente L.S.K.H (quarta sessão) 

 

Língua fina, úmida e um pouco mais vermelha que na sessão anterior, menos 

pálida e com fissuras centrais. Com saburra no corpo e na raiz também. Com estagnação 

sublingual. 

Pulso: 67BPM, profundo, lento e fraca 

Fezes: Inteiras e mole 

Urina: Amarela clara. 

Observação: Foi feito um dia depois da segunda-feira por causa do feriado. 

 

Quinta sessão (8/5/2017) 
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Figura 41: Língua da paciente L.S.K.H (quinta sessão) 

 

Língua está mais preenchida, não está tão fina como na sessão passada, úmida, 

coloração vermelho-pálida e com discreta fissura central. Com saburra no corpo e na 

raiz também. Com pouca estagnação sublingual. 

Pulso: 68BPM, profundo, lenta e fraca 

Fezes: Inteiras, porém tem evacuado duas vezes ao dia. 

Urina: Amarela clara. 

 

Sexta sessão (15/5/2017) 
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Figura 42: Língua da paciente L.S.K.H (sexta sessão) 

 

Língua está mais preenchida, não está tão fina como na sessão passada, úmida, 

coloração vermelho-pálida e com discreta fissura central. Com saburra no corpo e na 

raiz também. Com pouca estagnação sublingual. 

Pulso: 67BPM, profundo, lenta e fraca (foi sentindo a porção do Rim, o que em outras 

sessões não se sentia) 

Fezes: Inteiras, nem secas e nem mole. 

Urina: Amarela clara. 

Observação: Paciente relata que está mais relaxada, menos estressada com a Acupuntura. 

 

Sétima sessão (22/5/2017) 
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Figura 43: Língua da paciente L.S.K.H (sétima sessão) 

 

Língua fina e um pouco mais seca que na sessão passada, coloração vermelho-

pálida e com discreta fissura central. Com saburra no corpo e na raiz também. Com 

pouca estagnação sublingual. 

Pulso: 60BPM, profundo, lento e fraco 

Fezes: Inteiras nem secas e nem mole e tem evacuado duas vezes ao dia. 

Urina: Amarela clara. 

 

Oitava sessão (29/5/2017) 
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Figura 44: Língua da paciente L.S.K.H (oitava sessão) 

 

Língua fina e úmida. Coloração vermelho-pálida e com discreta fissura central. 

Com saburra no corpo e na raiz também. Com pouca estagnação sublingual. 

Calor no Coração (Xin), ponta vermelha. 

Pulso: 65BPM, profundo, lento e fraco 

Fezes: Inteiras nem secas e nem mole e tem evacuado duas vezes ao dia. 

Urina: Amarela clara. 

 

Nona sessão (5/12/2017) 
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Figura 45: Língua da paciente L.S.K.H (nona sessão) 

 

Língua fina, porém mais grossa que semana passada e úmida. Coloração 

vermelha-pálida e com discreta fissura central. Com saburra branca no corpo e na raiz 

também. Com estagnação sublingual. Coloração vermelha na ponta da língua, na região 

do Coração (Xin) 

Pulso: 69BPM, profundo, lento e fraco 

Fezes: Fina e curta e tem evacuado duas vezes ao dia. 

Urina: Amarela clara. 

 

Décima sessão (12/5/2017) 
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Figura 46: Língua da paciente L.S.K.H (décima sessão) 

 

Língua fina, porém mais grossa que semana passada e úmida. Coloração 

vermelha-pálida e sem fissuras. Com saburra fina no corpo e na raiz também. Com 

estagnação sublingual. Coloração vermelha na ponta da língua, na região do Coração 

(Xin) 

Pulso: 64BPM, profundo, lento e forte 

Fezes: Tem evacuado duas vezes ao dia, primeira evacuação é inteira, já a segunda 

evacuação é mais fina. 

Urina: Amarela clara. 

 

7.4 Paciente 4:R.A.K 

Primeira sessão (10/5/2017) 



98 
 

 
 

 

Figura 47: Língua do paciente R.A.K (primeira sessão) 

 

Língua gorda e úmida. Coloração pálida e com fissura central até a região do 

Coração (Xin). Com saburra na raiz. Com nenhuma estagnação sublingual. 

Pulso: 77BPM, médio, velocidade média e forte.  

Fezes: Formas irregulares, nunca o formato é inteiro, as vezes vem em pedaços menores 

(em forma de cabrito) e as vezes vem líquido, como se fosse diarréia. 

Urina: Bem amarelada 

 

Segunda sessão (17/5/2017) 
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Figura 48: Língua do paciente R.A.K (segunda sessão) 

 

Língua gorda e úmida. Coloração vermelha-pálida e com fissura central até a 

região do Coração (Xin). Com saburra na raiz. Com nenhuma estagnação sublingual. 

Pulso: 76BPM, profundo, velocidade média e fraca.  

Fezes: Forma inteira, variando de ressecado ao mole. 

Urina: Amarela clara (tem tentado tomar mais água) 

Observação: Paciente relata que dormiu muito bem na primeira noite, após a sessão de 

Acupuntura, foi ao banheiro urinar, com bastante volume urinário. 

Teve queimação e dor em um dia, teve que usar o medicamento pantoprazol. 

 

Terceira sessão (24/5/2017) 

Língua gorda com coloração vermelho-pálida e com fissura central, na região do 

Coração (Xin) e tem diminuído a fissura. Com saburra na raiz. Com pouca estagnação 

sublingual. 

Pulso: 83BPM, profundo, velocidade rápida e fraca.  

Fezes: Forma inteira e pastosa. 

Urina: Amarela clara (tem tentado tomar mais água) 

Observação: Paciente relatou que dormiu bem depois da última sessão de Acupuntura, 

porém na quinta e sexta-feira teve que tomar medicamento devido a dor no Estômago 

(Wei). Domingo tomou AINEs (Dorflex) também devido ao estresse que passou. 

Paciente relata que em dias quentes tem menos disposição e em dias frios mais 

disposição. Continua com sintomas de deficiência de Yin de Estômago (Wei) 
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Quarta sessão (31/5/2017) 

 

Figura 49: Língua do paciente R.A.K (quarta sessão) 

 

Língua gorda com coloração vermelha-pálida e com fissura central, na região do 

Coração (Xin) e com coloração mais vermelha e a fissura tem diminuído bastante nessa 

região. Com saburra na raiz. Com pouca estagnação sublingual. 

Pulso: 83BPM, superficial, velocidade rápida e forte.  

Fezes: Forma inteira e pastosa. 

Urina: Amarela clara, não toma muita água. 

Observação: Semana passada paciente relatou que estava com sinusite, devido ao pulso 

essa semana apresentar superficial e forte, paciente ficou gripado e doente após dois 

dias do tratamento. 

Paciente não toma água com freqüência, sendo que está com garganta ressecada, 

olhos secos e dificuldade em respirar, pois sente o nariz seco. 

 Paciente relatou que no domingo teve que tomar medicamento pantoprazol 

devido a dor no Estômago (Wei), com azia e queimação. Sábado tomou AINEs (Dorflex) 

também devido a dor no corpo, devido dor lombar e cervical. 
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Paciente relata que em dias frios como essa semana estava sem disposição. 

Continua com sintomas de deficiência de Yin de Estômago (Wei). 

 

Quinta sessão (7/6/2017) 

 

Figura 50: Língua do paciente R.A.K (quinta sessão) 

 

Língua gorda com coloração vermelho-pálida e com fissura central mais 

profunda que semana passada. Com saburra na raiz. Com pouca estagnação sublingual. 

Pulso: 72BPM, pulso médio, velocidade média e forte.  

Fezes: Forma inteira e pastosa, nos dias mais estressantes está em pedaços e secos. 

Variando nessas duas formas. 

Urina: Amarela clara, não toma muita água. 

Observação:  

Paciente está tomando mais água com freqüência maior, melhorou da garganta 

ressecada e olhos secos. 
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 Paciente relatou que tomou medicamento pantoprazol devido a dor no 

Estômago (Wei) somente uma vez essa semana, diminuiu os números de vezes a azia e 

sensação de queimação. Paciente relata que fez muita urina na semana passada. 

 

Sexta sessão (14/6/2017) 

 

Figura 51: Língua do paciente R.A.K (sexta sessão) 

 

Língua gorda com coloração vermelho-pálida e com fissura central mais 

profunda que semana passada. Com saburra na raiz. Com pouca estagnação sublingual. 

(Observação: gosto amargo na língua) 

Pulso: 84BPM, pulso médio, velocidade rápida e forte.  

Fezes: Forma inteira e pastosa, nos dias mais estressantes está em pedaços e secos. 

Variando nessas duas formas. 

Urina: Amarela clara, não toma muita água. 

Observação:  

Paciente relatou que tomou medicamento pantoprazol devido a dor no Estômago 

(Wei) duas vezes essa semana, diminuiu os números de vezes a azia e sensação de 

queimação.  
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Paciente relata que está com frios nos pés e teve suor noturno. Teve muitos 

sonhos, uma noite com sono mais leve. 

 

Sétima sessão (21/6/2017) 

 

Figura 52: Língua do paciente R.A.K (sétima sessão) 

 

Língua gorda com coloração vermelha, seca e com fissura central menos 

profunda que semana passada. Com saburra na raiz. Com pouca estagnação sublingual.  

Pulso: 90BPM, pulso médio, velocidade rápida e forte.  

Fezes: Forma inteira e pastosa 

Urina: Amarela clara, tentando tomar mais água. 

Observação:  

  Paciente relatou que tomou medicamento pantoprazol devido a dor no Estômago 

(Wei) somente uma vez essa semana, teve azia e sensação de queimação somente uma 

vez essa semana.Paciente relata que está com frios nos pés. 

 

Oitava sessão (28/6/2017) 
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Figura 53: Língua do paciente R.A.K (oitava sessão) 

 

Língua gorda com coloração vermelha, úmida e com fissura central menos 

profunda que semana passada. Com saburra na raiz. Com pouca estagnação sublingual.  

Pulso: 86BPM, pulso médio, velocidade rápida e forte.  

Fezes: Forma inteira e pastosa 

Urina: Amarela clara 

Observação:  

Paciente relatou que não tomou medicamento pantoprazol, teve azia e sensação 

de queimação somente uma vez essa semana. Diminuiu as dores de cabeça, paciente 

relata estar dormindo melhor, mais calmo, menos ansioso.Paciente relata que está com 

mãos e pés frios. 

 

Nona sessão (5/6/2017) 
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Figura 54: Língua do paciente R.A.K (nona sessão) 

 

Língua gorda com coloração vermelho-pálida, úmida e com fissura central 

menos profunda que semana passada. Com saburra na raiz. Com pouca estagnação 

sublingual.  

Pulso: 80BPM, pulso médio, velocidade rápida e forte.  

Fezes: Forma inteira e pastosa 

Urina: Amarela clara 

Observação:  

Paciente relatou que não tomou medicamentos, não teve azia e sensação de 

queimação. Paciente relata estar dormindo melhor, mais calmo, menos ansioso, sendo 

que está comendo pratos mais salgados ao invés de doces. Paciente relata que está com 

pés frios. 

 

Décima sessão (12/7/2017) 
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Figura 55: Língua do paciente R.A.K (décima sessão) 

 

Língua gorda com coloração vermelho-pálida, com fissura central menos 

profunda que semana passada. Com saburra na raiz. Com pouca estagnação sublingual.  

Pulso: 90BPM, pulso médio, velocidade rápida e forte.  

Fezes: Forma inteira, firme e pastosa 

Urina: Amarela clara 

Observação:  

Paciente relatou que teve um pouco de estresse essa semana, uma gastrite 

nervosa portanto tomou pantoprazol. Paciente relata que está com pés frios. 

 

7.5 Paciente 5:  F.B.E.P 

Primeira sessão (27/6/2017)  
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Figura 56: Língua da paciente F.B.E.P (primeira sessão) 

 

Língua curta, vermelha e seca, com pouca estagnação sublingual. 

Pulso: 75 BPM, velocidade média, pulso médio e forte 

Fezes: Inteiras e pastosa. 

Urina: Amarela clara. 

 

 

 

Segunda sessão (4/7/2017) 

 

Figura 57: Língua da paciente F.B.E.P (segunda sessão) 
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Língua gorda, vermelha e seca, com pouca estagnação sublingual. Cheio de 

petéquias na área do Coração (Xin) e Pulmão (Fei). Fissura nessas duas áreas 

mencionadas. 

Pulso: 74 BPM, velocidade média, pulso médio e forte 

Fezes: Inteiras e pastosa. 

Urina: Amarela clara. 

Observação: Paciente relata que está indo no banheiro evacuar mais cedo, às 7 horas, 

que é horário de Intestino grosso (Dachang), antes ia às 9 horas e meia, horário de Baço 

(Pi). 

Paciente relata que está urinando bastante e tem problemas com secura na pele, 

foi descoberto que no trabalho antigo a paciente era muito estressada, vivia sob pressão 

e ficava muito triste também. Não há problemas respiratórios, apenas secura na pele. 

 

Terceira sessão (11/7/2017) 

 

Figura 58: Língua da paciente F.B.E.P (terceira sessão) 
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Língua gorda, vermelha e seca, com pouca estagnação sublingual. Cheio de 

petéquias na área do Coração (Xin) e Pulmão (Fei), fissura nessas duas áreas 

mencionadas. 

Pulso: 73 BPM, velocidade média, pulso superficial e forte 

Fezes: Inteiras e pastosa. 

Urina: Amarela clara. 

Observação: Pulso superficial devido a paciente estar gripada. 

 

Quarta sessão (18/7/2017) 

 

Figura 59: Língua da paciente F.B.E.P (quarta sessão) 

 

Língua gorda, vermelha e seca, com pouca estagnação sublingual. Cheio de 

petéquias na área do Pulmão (Fei) e fissura na área do Coração (Xin) e Pulmão (Fei). 

Pulso: 72 BPM, velocidade média, pulso médio e forte 

Fezes: Formas inteiras e pastosa. 
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Urina: Amarela clara. 

Observação: Desde que a paciente começou o tratamento de Acupuntura não tem 

observado queimação e azia. O pé continua gelado e frio, a mão é fria também. 

 

Quinta sessão (25/7/2017) 

 

Figura 60: Língua da paciente F.B.E.P (quinta sessão) 

 

Língua gorda, vermelha (menos que na semana anterior) e seca, com pouca 

estagnação sublingual. Cheio de petéquias na área do Pulmão (Fei). Fissura na área do 

Coração (Xin) e Pulmão (Fei). 

Pulso: 72 BPM, velocidade média, pulso médio e forte 

Fezes: Formas inteiras e pastosa. 

Urina: Amarela clara. 

Observação: O pé e a mão continuam frios. 

 

Sexta sessão (25/7/2017) 
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Figura 61: Língua da paciente  F.B.E.P (sexta sessão) 

 

Língua gorda, vermelha (menos que na semana anterior) e seca, com pouca 

estagnação sublingual. Cheio de petéquias na área do Pulmão (Fei). Pequena fissura na 

área do Coração (Xin). 

Pulso: 73 BPM, velocidade média, pulso médio e fraco. 

Fezes: Formas inteiras e pastosa. 

Urina: Amarela clara e abundante 

Observação: O pé e a mão continuam frios, menos frio do que semana anterior. 

 

Sétima sessão (1/8/2017) 

 

Figura 62: Língua da paciente F.B.E.P (sétima sessão) 
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Língua gorda, vermelha (menos que na semana anterior) e seca, com pouca 

estagnação sublingual. Cheio de petéquias na área do Pulmão (Fei). Pequena fissura na 

área do Coração (Xin). 

Pulso: 73 BPM, velocidade média, pulso médio e fraco. 

Fezes: Formas inteiras e pastosa. 

Urina: Amarela clara e abundante 

Observação: O pé e a mão continuam frios, menos frio do que semana anterior. A boca 

apresenta menos amarga que na semana anterior. 

 

Oitava sessão (8/8/2017) 

 

Figura 63: Língua da paciente F.B.E.P (oitava sessão) 

 

Língua gorda, vermelha (menos que na semana anterior) e seca, sem estagnação 

sublingual. Pequena fissura na área do coração. Marca de dente nas laterais. 

Pulso: 72 BPM, velocidade média, pulso profundo e fraco. 

Fezes: inteiras e pastosa. 

Urina: Amarela clara e abundante 
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Observação: O pé menos frio do que semana anterior. A boca apresenta menos amarga 

que na semana anterior. 

 

Nona sessão (15/8/2017) 

 

Figura 64: Língua da paciente F.B.E.P (nona sessão) 

 

Língua menos gorda e seca, um pouco de estagnação sublingual. Pequena fissura 

na área do Coração (Xin). Marca de dente nas laterais. 

Pulso: 72 BPM, velocidade média, pulso profundo e forte. 

Fezes: Formas inteiras e pastosa. 

Urina: Amarela clara e abundante 

Observação: O pé menos frio do que semana anterior. Paciente relata sem gosto amargo 

na boca. 

 

Décima sessão (29/8/2017) 
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Figura 65: Língua da paciente F.B.E.P (décima sessão) 

 

Língua menos gorda que na semana anterior e está úmida, um pouco de 

estagnação sublingual. Pequena fissura na área do Coração (Xin). Marca de dente nas 

laterais. 

Pulso: 70 BPM, velocidade lenta, pulso profundo e forte. 

Fezes: Formas inteiras e pastosa. 

Urina: Amarela clara e abundante 

Observação: O pé menos frio do que semana anterior.  
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8 Discussão 

8.1 Paciente M.M.A 

O paciente M.M.A, com 25 anos de idade, apresenta gastrite aguda, negativo 

para H. Pylori, mais localizada no antro. 

Foi feito na primeira anamnese quais os horários que faz refeição 

Horário Alimentos consumidos 

6h30 (acorda), 6h40(café da manhã) Varia 

10h (intervalo no trabalho) Bolacha e água 

12h(almoço) Cardápio diário no trabalho 

- - 

20h(jantar) Salada e carnes variados 

23h (dorme nesse horário)  

Foi solicitado que o paciente coma pão e fruta de manhã no café, no intervalo 

das 16h, que reforce um lanche as 16h para que evite ficar mais de 8 horas sem comer 

nada. 

Na primeira sessão o paciente relata que gosta de comer doces, tem cansaço nas 

pernas e membros frios, tem distensão pós-prandial e pela língua fechava o diagnóstico 

como deficiência de Yang de Baço. 

Paciente com uma língua bem pálida e com fissura, tem uma deficiência de 

Sangue (Xue) e Líquidos corporais (Jin Ye) para nutrir essa língua. Conforme a paciente 

foi introduzindo frutas e fazendo sessão de Acupuntura, paciente relata que nos dois 

dias seguintes depois da sessão de Acupuntura sentiu dormência nos pés. 

É um ótimo sinal, mostrando a efetividade da Acupuntura, levando Sangue (Xue) 

e Qi para nutrir os pés e mãos.  

No início a paciente apresentava sintomas da deficiência de Yang de Baço, 

cansaço nos membros, lassitude, distensão pós prandial, frio nos membros, com o 

acompanhamento de dez semanas, a paciente relatou que tem diminuído sintomas de 

frio no corpo, sente-se menos cansada, tem diminuído bastante a distensão pós prandial. 
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Antes de começar o tratamento a paciente estava com uma fissura profunda na 

língua, com o tratamento, essa fissura foi diminuindo tanto na profundidade quanto na 

extensão. 

 

8.2 Paciente I.G.O 

Paciente I.G.O,do sexo masculino, 31 anos, apresentava gastrite com refluxo. 

Usava muitos medicamentos como AINES e antibióticos, na primeira anamnese foi 

perguntando o horário das refeições. 

Horário Alimentos consumidos 

7h30-8h(acorda)  

9h(café-da-manhã) Café e pão integral 

12h(almoço) Varia 

- - 

21h(jantar) Come proteína, evita carboidratos. 

00h(dorme) - 

Como o paciente fica 9 horas sem comer, desde o almoço até o jantar, foi 

solicitado para que fizesse um lanche reforçado às 16h30, porque não consegue jantar 

mais cedo devido às aulas que começam às 18horas e terminam às 19 horas. 

Paciente relatou também na primeira anamnese que tem bronquite, teve já 

cálculo renal, prefere inverno e outono, tem calor dos 5 palmos, transpiração noturna, 

tem sede e toma água aos pequenos goles. Síndrome de padrão de deficiência de Yin de 

Estômago (Wei). 

Paciente relatou que desde que começou o tratamento de Acupuntura, não se 

teve mais refluxos e azia, somente quando toma cerveja sem comer algo antes. 

No início o paciente estava com síndrome de deficiência de Yin de Estômago 

(Wei), pois toma água em pequenos goles, apresenta rubor malar, calor dos cinco 

palmos e transpiração noturna, com o tratamento de dez semanas tem diminuído 

bastante o calor nas mãos, tem diminuído a transpiração noturna também.  
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Nessas 10 semanas o paciente relatou que emagreceu 2 Kg, estava com retenção 

de líquidos no início do tratamento, ao longo dessas sessões tem sentido menos inchado. 

O paciente apresenta língua geográfica, porém com o acompanhamento semanal, 

mudança de alimentação tem diminuído as fissuras, a coloração mudou e a língua ficou 

menos inchada. 

O paciente ficou com um pulso médio, velocidade média e forte na última sessão, 

sendo que na primeira sessão estava profunda. 

No início do tratamento a língua do paciente era seca e cheia de fissuras, após o 

tratamento as fissuras foram diminuindo e a língua ficou mais úmida, devido a mudança 

de alimentação e inclusão de refeições durante o dia. 

 

8.3 Paciente L.S.K.H 

 A paciente L.S.K.H, do sexo feminino, 52 anos. Na primeira anamnese relatou 

gastrite, refluxo, halitose, sentia dor na madruga devido a refeição noturna e depois 

deitava para dormir.  

Tomava medicamentos como omeprazol e pantoprazol, sentia muita dor no 

Estômago (Wei) porque não jantava. Está na menopausa, tem hipotireoidismo e 

constipação. Outros sintomas relatados: calor dos cinco palmos, olhos secos, unhas 

fracas e queda de cabelo. 

Foi perguntado como são as refeições, horários e o que consumia 

Rotina A: 

Horário Alimentos consumidos 

5h (acorda) - 

7h(café da manhã) Toma suco de frutas, ovo cozido e batata 

doce. 

- - 

11h30-12h30(Almoço) Arroz, legumes e carne(bovino ou suíno) 
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16h-17h(Jantar) Macarrão 

21h (horário em que deita) - 

Rotina B: 

Horário Alimentos consumidos 

5h(acorda) - 

7h (café da manhã) Toma suco de frutas, ovo cozido e batata 

doce. 

- - 

11h30-12h30(Almoço) Arroz, legumes e carne(bovino ou suíno) 

- - 

18h-20h(Jantar) Sopa, arroz, carne e salada 

23h (horário que deita) - 

Na rotina A foi solicitado que a paciente L.S.K.H fizesse um lanche às 10h da 

manhã para que não ficasse mais de 5 horas sem comer nada, na rotina B também. 

Foi acrescentado na rotina B, lanche às 15h, para que não ficasse tanto tempo 

sem comer. 

Foi feito um novo cronograma das rotinas da paciente que compreendeu que 

tinha que comer, pois não jantava à noite. Se jantava a noite, comia em excesso. 

Diminuiu a quantidade de alimentos ingeridos, principalmente à noite e aumento a 

freqüência das refeições. 

Incluiu frutas, fibras, verduras nas refeições e a constipação parou assim que 

voltou a se alimentar, os medicamentos citados foram deixados de lado.  

Como a língua da paciente era fina, indica síndrome de deficiência de Sangue de 

Coração (Xin) e Fígado (Gan). Pois paciente relata que sente o Coração (Xin) palpitar, 

queda de cabelo, visão turva, unha quebradiça e tontura as vezes junto com zumbido. 

A paciente relatava muita dor nas costas, um ponto fixo, BeiShu do diafragma 

(B17- Geshu), que é ponto influência de Sangue (Xue), ou seja, já estava alertando a 

própria paciente da deficiência de Sangue (Xue). 
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Após sessões, essa região parou de doer, cabelo parou de cair mais que no início 

do tratamento, pois o marido que varre o chão relatou que diminuiu muito a quantidade 

de cabelo no chão. A própria paciente relata unhas mais fortes e visão menos turva.  

Paciente se sente mais disposta e está menos estressada, tem dormido melhor de 

noite, pois esta relatava que acordava 4 a 8 vezes durante a noite, no dia em que faz 

Acupuntura, de noite somente acorda uma vez para ir ao banheiro. 

Conforme foram evoluindo as sessões nessas 10 semanas a paciente relatou que 

emagreceu 3 Kg, pois houve pontos de tonificação de Baço. Ela sentia inchaço no corpo, 

afinou a cintura também. 

A paciente tem melhorado bastante, durante o tratamento não utilizou mais 

medicamentos como Omeprazol e Pantopranzol, a língua era fina, seca e com fissura 

central, na última sessão chegou com a língua mais úmida e mais grossa que há 10 

sessões atrás. Começou a ter saburra no corpo da língua. 

 

8.4 Paciente 4:R.A.K 

Paciente R.A.K, do sexo masculino, de 35 anos relata que tem pré disposição a 

diabetes, sente dor lombar e cervical já crônico. Tem muita preocupação pois é 

coordenador pedagógico de uma ONG e sempre preocupado com família, pois a mãe é 

idosa e tem problema de saúde. 

Paciente toma pouca água (4 copos de água por dia), apresenta rubor malar e tem 

dificuldade para começar a dormir. Apresenta o pé inchado e sente calor no pé à tarde e 

pesado.  

Apresenta gastrite, refluxo, queimação, dor, azia e muitos gases. Utilizou muitos 

medicamentos AINES, antibióticos. Atualmente é sedentário. 

Foi perguntado a rotina do paciente R.A.K: 

Horário Alimentos consumidos 
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6h30 (Acorda) - 

7h (café da manhã) Café com leite e utiliza adoçante 

Pão e tapioca. 

10h (intervalo) Leite e bolacha 

12h (almoço)  Arroz, feijão e alguma mistura 

15h (intervalo) - 

18h30- 19h (jantar) Ás vezes não janta, ás vezes come algo 

leve como salada ou tapioca e tem vezes 

que come mais que o necessário. 

23h (horário em que deita) - 

Foi solicitado que o paciente R.A.K comece a comer mais verduras e frutas 

diariamente. Que incluísse horários de lanches, como 10 horas da manhã, paciente relata 

que tem dificuldade em parar para comer algo esse horário. 

Ás 15 horas que fizesse lanche, uma fruta ou iogurte. Foi enfatizado para que 

jantasse à noite e que não coma antes do horário em que irá se deitar, porque às vezes o 

paciente faz lanche noturno. 

Na anamnese o paciente apresenta quadros de deficiência de Yin de Estômago 

(Estômago) e Deficiência de Yang de Baço (Pi). 

Ao longo do tratamento, o paciente está usando menos medicamentos como 

AINEs e inibidores de prótons. 

Na última sessão o paciente relata estar mais calmo, menos ansioso e as dores 

que tinha como refluxo e azia diminuíram consideravelmente. A dor lombar também 

diminuiu.  

O paciente relata que diminuiu o inchaço nos pés, tem mais disposição e sente 

menos cansaço do que sentia há10 sessões atrás. Está tomando mais água e atualmente 

está procurando academia ou local para fazer ioga. 

Antes do tratamento o paciente tinha uma fissura central profunda, conforme o 

tratamento ia passando semana por semana, a profundidade da fissura diminuiu junto 
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com a extensão. A coloração era pálida na primeira sessão, após as 10 sessões 

apresentou uma coloração mais vermelha, ou seja, melhor nutrição da língua. 

 

8.5 Paciente 5 F.B.E.P 

Paciente F.B.E.P, do sexo feminino, 27 anos. É vegetariana e praticante de 

esporte, como JiuJitsu. Formada em arquitetura e trabalha na área, muito estressada 

devido ao trabalho. Não fuma e também não bebe. 

Vai no banheiro evacuar 3 vezes ao dia, fezes inteiras e pastosas e a coloração da 

urina chega a ser amarela clara, pois bebe 2 litros de água por dia. 

Paciente tem dor muscular devido aos exercícios físicos intensos e uma leve 

tendinite no braço direito. 

Horário Alimentos consumidos 

7h (acorda) - 

7h20 (café da manhã) Duas fatias de pão branco, leite semi 

desnatado com chocolate. 

10h – 11h (intervalo) Foi sugerido um 

intervalo nesse horário 

- 

13h (almoço) Legumes, arroz, feijão. 

15 h (Lanche) Fruta, bolacha maizena 

18h-19h (jantar) Pão, leite, miojo de legumes, salada. 

12h (dorme) - 

Como a paciente não janta, somente faz lanche, foi sugerido que fizesse janta. A 

paciente também não faz lanche matinal, pois às vezes treina no horário das 9 horas, foi 

sugerido que quando não houvesse treino, que fizesse intervalo para lanchar. 

Paciente relatou que tem eliminado muita urina, pois apresenta uma dieta 

vegetariana, possui a retenção de líquidos. Ao longo dessas dez sessões a paciente tem 

emagrecido, visível pelos familiares, amigos e pela própria paciente onde relata que 

afinou a cintura. Isso ocorreu devido ao agulhamento nos pontos B20 (Pishu) e B23 

(Shenshu). 
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A paciente relata que começou a evacuar em no período das 7 horas da manhã, 

porque precisava sair do treino às 9 horas para evacuar, disse que ajustou o relógio 

biológico. Sendo que na Medicina Chinesa, o período de 7 horas da manhã é horário 

que rege entre o Intestino Grosso (Dachang) e Estômago (Wei) 

Ao longo dessas dez sessões paciente relata que diminuiu o frio nos pés e nas 

mãos, isso ocorre devido ao Sangue (Xue) estar nutrindo os membros, evitando assim o 

frio. A coloração da língua da paciente também diminuiu bastante a intensidade de 

vermelho, ou seja o calor no Sangue foi limpado ao longo dessas sessões, deixando a 

coloração para vermelho-pálida, sendo que era seca na primeira sessão e na última já 

estava com mais umidade. Ou seja, com mais Sangue (Xue) e Líquidos corporais (Jin 

Ye) para nutrir e umedecer a língua. 

O mais importante foi que durante o tratamento, paciente relata que não teve 

sensação de azia, enjôo.  
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9 Conclusão. 

Os pontos selecionados para tratar a gastrite ajudaram muito os pacientes, pois 

com a mudança de alimentação e uma sessão de Acupuntura semanal ajuda a diminuir 

os sintomas causados pela gastrite. 

As fissuras na superfície das línguas em alguns pacientes diminuíram 

consideravelmente, diminuindo profundidade da fissura principalmente.  

A superfície da língua com fissuras ocorre devido a Deficiência de Líquidos 

corporais (Jin Ye) e Sangue (Xue). Os pacientes que tiveram uma deficiência de 

Estômago (Wei) e Baço (Pi), onde é a origem da formação de Líquidos corporais (Jin 

Ye), terá uma língua fissurada devido à má nutrição da pessoa. 

Não basta somente a Acupuntura, o paciente tem que mudar a alimentação aos 

poucos. Para que o paciente melhore tem que haver Qi e Sangue (Xue) necessário, pois 

se um entra em Deficiência o outro fica em consequência também. 

Um relato que não se esperava era o emagrecimento dos pacientes, quatro dos 

cinco pacientes relataram que emagreceram no período de dez sessões. Isso 

provavelmente ocorreu devido a tonificação do Baço (Pi). A umidade presente nos 

pacientes foram excretadas através da urina e suor. 

Pacientes relatam que ficaram menos ansiosos, como o Estômago (Wei) e Baço 

(Pi) executam suas funções, há produção de Sangue (Xue), portanto o Sangue (Xue) 

ancora a mente e o paciente fica menos ansioso, dorme bem e fica mais calmo. 

O diagnóstico pela língua é fundamental pois auxilia o acupunturista junto com a 

pulsologia e diferenciação de síndromes a decidir o melhor tratamento para o paciente. 

Dos pacientes tratados, maioria teve melhora da aparência da língua, na forma, 

diminuição de fissuras e alteração de coloração. Um fator que não se consegue controlar 

são as emoções, pacientes com fissuras na área do Coração (Xin), normalmente 

apresenta gastrite nervosa, foi até relatada pela paciente F.B.E.P que quando há muito 

estresse, a fissura fica pior, quando está mais tranquilo no trabalho a língua fica com 

uma fissura mais superficial. 
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Anexo TCLE 

 

 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

巴西中医学院 bāxī zhōngyī xuéyuàn 

CIEFATO - Centro Internacional de Estudos de Fisioterapia, Acupuntura e Terapias Orientais 
 

www.ebramec.com.br  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

 

 

 Eu, ___________________________________________________________________________, 

portador(a) do CPF __________________-___, aluno (a) e devidamente instruído(a) à pesquisa científica 

sobre o tema: ______________________________________________________________,torno-me 

responsável por todos os objetivos legais à conclusão da pesquisa quanto à PROIBIÇÃO de cobrança 

sobre a pesquisa, a utilização de materiais devidamente autorizados, a preservação legal voluntário em 

pesquisa humana e todas as diretrizes que levam à conclusão do trabalho de campo, devidamente ciente e 

com a contribuição da instituição de ensino EBRAMEC – Escola de Medicina Chinesa, a qual me 

respalda como aluno(a). 

 

 De acordo com as práticas envolvidas e devidamente explicadas ao voluntário sobre os termos 

descritos pela resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, este aceita por livre vontade e 

descrita a próprio punho a CONSENTIMENTO para a pesquisa, sendo ciente de tudo e tendo o livre 

arbítrio de desistir da pesquisa quando lhe for cabível por razões pessoais ou por negligência e/ou 

imprudência e/ou imperícia do aluno(a) pesquisador. 

 

Nome do Voluntário:___________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/________.  Sexo (   ) Masculino (   ) Feminino 

RG:___________________-_____  e CPF: ___________________-_____ 

 

*Se menor de idade: 

Nome do Responsável: _________________________________________________________________ 

RG:___________________-_____  e CPF: ___________________-_____ 

 

 Sendo de livre acordo na pesquisa, firma-se o contrato em  Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), garantindo a integridade física, psicológica e emocional do voluntário, seguindo 

todos os padrões morais e legais que refere-se à Pesquisa em Seres Humanos. 

 

 

________________________________ 

                Aluno Responsável 

 

 

________________________________ 

         Voluntário (ou Responsável) 

                                                                                              Dr. Reginaldo de C. S. Filho – Diretor Geral 

João Carlos Felix – Coordenador de TCC 

 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

Rua Visconde Parnaíba, 2727 - Bresser Mooca - São Paulo - SP - Fone: 0xx11 2605-4188/ 2155-

1712/2155-1713 - ebramec@ebramec.com.br 

 


